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Årsmötesprotokoll för Svensk förening för hypertoni, stroke och 
vaskulär medicin  
 
Årsmötet ägde rum torsdagen den 27 november 2008 kl. 13.00–14.00 (i samband med 
Svenska Läkaresällskapets Riksstämma). 
 
Lokal: Rum R21, Svenska Mässan, Göteborg 
 
§ 1 Mötets öppnades av Thomas Kahan. Årsmötet hade blivit vederbörligen utlyst. 
 
§ 2 Thomas Kahan valdes till årsmötesordförande och Lisa Kurland till sekreterare. 
 
§ 3 Dagordningen kunde fastställas utan justeringar. 
 
§ 4 Inger Norvinsdotter Borg och Jan Östergren valdes till justeringsmän. 
 
§ 5 Föreningens verksamhetsberättelse presenterades av ordföranden. Denna biläggs. 
 
§ 6 Resultatrapporten och revisionsberättelsen föredrogs av ordföranden. Mötet godkände 
revisionsberättelsen och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den aktuella perioden. 
Revisionsberättelsen biläggs. 
 
§ 7 Jan Östergren presenterade valberedningens förslag på styrelse. Mötet beslutade i enlighet 
med valberedningens förslag på följande sätt. Till styrelsen valdes Anna-Clara Collén (nyval, 
2 år) Thomas Kahan (omval, ordförande, 2 år), Lisa Kurland (omval, sekreterare, 2 år), Per 
Svensson (adjungerad med särskilt ansvar för hemsidan, omval, 2 år) och Ingar Timberg 
(omval, kassör, 2 år). Till revisorer valdes Ingrid Mattiasson och Fredrik Scherstén (omval på 
1 år för båda). Till valberedning valdes Peter Nilsson (sammankallande), Malmö, Andreas 
Térent, Uppsala, Jan Östergren, Stockholm och ordförande Thomas Kahan (samtliga på 1 år). 
 
§ 8 Årsavgiften till föreningen för 2009 fastställdes till 100 kronor. Medlemmar i Svenska 
Hypertonisällskapet är befriade från årsavgift under 2008 och 2009 enligt tidigare beslut. 
Mötets uppfattning var att föreningen 2009 bör överväga en höjning av årsavgiften. 
Föreningens kassör fick uppdraget att se över funktioner och rutiner med faktureringen av 
årsavgifter. 
 
§ 9 Mötet beslöt att föreningen vad gäller traktamentet, resebidrag och liknande ska följa 
Sveriges Läkarförbunds regler.  
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§ 10 Framtida mötesaktiviteter där föreningen aktivt deltar i organisation och genomförande 
presenterades av ordföranden. Den traditionella sjuksköterskekursen hålls i mars (Kristina 
Bodegård och Lisa Kurland). Föreningen deltar i organisationen för det Kardiovaskulära 
vårmötet i april (Stefan Agewall och Thomas Kahan). Föreningen är ansvarig för fyra 
aktiviteter: ett symposium rörande glukoskontroll vid olika tillstånd (Thomas Kahan), ett 
symposium om behandling av gamla (Thomas Kahan), ett om trafikmedicin (Stefan Agewall) 
och en pro-con debatt rörande fett i kosten (Fredrik Nyström).  En nordisk forskarutbildnings-
kurs med fokus på kärlfunktion och åldrande genomförs i Köpenhamn i maj. Föreningen 
avser också delta i Riksstämman 2009. Förslag till symposier ska lämnas in i mars. 
Föreningen bör lyfta fram sin kampanj om ”Bättre blodtrycksbehandling”. Föreningen 
planerar i samarbete med Sophiahemmets högskola en 7,5 poängs distanskurs för 
sjuksköterskor i hypertoni och kardiovaskulär riskbedömning. Föreningen utarbetar ett 
underlag för att få vaskulärmedicin accepterat som profilområde inom invärtesmedicin. 
För 2010 deltar styrelsen i det vetenskapliga programmet för såväl det europeiska 
internmedicinska mötet i Stockholm som det europeiska hypertonimötet i Oslo med planer på 
satellitmöten. Samtliga aktiviteter presenteras i Blodtrycket och på hemsidan. 
 
§ 11 Tidskriften Blodtrycket går sammanfattningsvis bra. Mediahuset är nöjda med upplagan 
och tidskriften. Svenska sällskapet för trombos och hemostas kommer under 2009 att 
disponera fyra sidor i Blodtrycket.  
 
§ 12 Hemsidan har uppdaterats och blivit förbättrad. Medlemsanmälan sker nu via hemsidan. 
Fortsatt uppdatering vad gäller länkar och information om aktiviteter planeras.  
 
§ 13  Föreningens nya administratör är Charlotte Löwenhielm. Prioriterat arbete för henne är 
att uppdatera medlemsregistret. 
 
Inga övriga frågor förekom. 
 
§ 14 Mötet avslutades med att ordföranden tackade medlemmarna för deras deltagande i 
årsmötet. 
 
 
 
Vid protokollet Justeras   Justeras 
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