
Svensk förening för hyperton i, 
stroke och vaskulär medicin 

Protokoll för ÅRSMÖTE för Svensk förening för hypertoni, stroke 
och vaskulär medicin, tillika för Stiftelsen Svenska hypertonisällskapet 

Onsdagen den 22 april 2020 kl. 09.00-10.00 via Zoom. 

§1 Mötets öppnande. 
Ordförande Jonas Spaak öppnar mötet. 

§2 V al av mötesordförande och sekreterare. 
Jonas Spaak väljs som ordförande. Mattias Brunström väljs som sekreterare. 

§3 Fastställande av dagordningen. 
Som utlyst. 

§4 Styrelsens verksamhetsberättelse. 
Jonas Spaak redogör för verksamhetsberättelsen i korthet. Verksamhetsberättelsen finns 
publicerad både på SVM:s hemsida, hypertoni.org, och i nr 1 av Vaskulär Medicin 2020. 

§5 Revisionsberättelse för föreningen och frågii om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Kassör lngar Timberg presenterade Revisionsberättelsen för Svensk förening för hypertoni, 
stroke och vaskulär medicin som har gjorts av föreningens revisorer Ove K Andersson och 
Björn Rogland. Detta arbete har skett ideellt. Revisorerna konstaterar att bokröringen för 
perioden 180901-190831 är i god ordning och föreslår styrelsen ansvarsfrihet, vilket beviljas av 
årsmötet. 

§6 Information om Stiftelsen Svenska hypertonisällskapet. 
Stiftelsen har gått med vinst tack vare sköterskekursen, ca 90 000 kr. Alla dokument för 
Stiftelsens tillsyn är inskickade till Länsstyrelsen. 

§7 Val av styrelse, revisorer och valberedning. 
Valberedningen föreslår Jonas Spaak och Ingar Timberg för omval som styrelseledamöter på 
två år, samt ordförande respektive kassör, samt Ulrika Bengtsson, distriktssköterska och 
universitetslektor vid Sahlgrenska akademin, som ny styrelseledamot på två år. Mattias 
Brunström föreslås som vice ordförande. Omval av sittande revisorer (Ove K Andersson och 
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Björn Rogland) samt valberedning (Bo Carlberg, Jonas Spaak, Peter Nilsson, sammankallande 
samt Jan Östergren). Årsmötet bifaller valberedningens förslag. Styrelsen tackar Eva · 
Drevenhorn för alla år i styrelsen samt det enastående arbete hon gjort som arrangör för kursen 
i evidensbaserad omvårdnad vid hypertoni. 

§8 Beslut om stadgeändringar som krävs för att bli medlemsförening i Svenska 
Läkaresällskapet. 

Årsmötet röstar igenom föreslagen revision (se bilaga). 
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§9 Fastställande av årsavgift för 2021. 
Årsmötet beslutar att årsavgift för läkare justeras till 400 kr/år. Detta gäller även pensionärer. 
Med detta följer medlemskap i Svenska Läkarsällskapet som annars kostar 700 kr/år. Årsavgift 
för icke-läkannedlem kvarstår på 200 kr/år. 

§ 10 Fastställande av traktamenten. 
Styrelsen skall fortsatt inte ta ut traktamenten utan ersättas för faktiska utlägg. 

§ 11 Information om framtida mötesaktiviteter. 

- Kardiovaskulära vårmötet 2020 är inställt och delvis ersätt av webinarier till hösten. Större 
delen av programmet skjuts till nästa år och accepterade abstracts betraktas fortsatt som 
accepterade. 

- ESH-ISH i Glasgow 2020 är framskjutet till 11-14/4 2021 och även här gäller att 
accepterade abstracts följer med till de nya datumen. ESH-mötet 2021 som skulle hållits i 
Milano är därmed inställt. 

- ESVM i Torremolinos 15-17/10 kommer sannolikt att ställas in. 
- Artery och ESC planeras i nuläget genomföras som tidigare annonserats. 

§ 12 Information om tidskriften V asktilär Medicin. 
Redaktör Isak Lindstedt rapporterar att arbetet fortlöper och att det i nuläget finns material att 
tillgå. Samarbetet med Mediahuset fungerar bra. · 

§ 13 Information om föreningens hemsida. -
Hypertoni.org ad.Jpinistreras fortfarande av Mediahuset. Detta kommer att diskuteras ytterligare 
_på styrelsemötet, dit Mediahuset också är inbjudna. 

§ 14 Övriga frågor. 
Inga övriga frågor. 

§ 15 Mötets avslutande. 
Jonas Spaak förklarar mötet avslutat. 
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Bilaga: Nya stadgar för Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin. 

The Swedish Society of Hypertension, Stroke and Vascular Medicine 


