
Årsmöte för Svensk förening for hypertoni, stroke och vaskulär medicin, tillika 
för Stiftelsen Svenska hypertonisällskapet 
Protokoll 
 
Plats: rum 31 på Stockholm Waterfront Congress Center 
Tid: Onsdag den 25 april 2018 kl. 12.10  
 
§1 Mötets öppnande 
Avgående ordförande Anders Gottsäter öppnar mötet.  
 
§2 Val av ordförande och sekreterare 
Anders Gottsäter väljs till mötesordförande.  
Elias Johansson väljs till mötessekreterare  
 
§3 Fastställande av dagordningen 
Dagordning fastställes enhälligt.  
 
§4 Val av två justeringsmän 
Mia von Euler och Thomas Kahan väljs till justeringsmän.  
 
§5 Styrelseberättelse för föreningen 
Föreningens årsberättelse för 2017-04-27 - 2018-04-25 finns i sin helhet på 
föreningens hemsida www.hypertoni.org samt i tidskriften Vaskulär Medicin nr 1, 2018. Årsmötet 
lägger denna till handlingarna. En sammanfattad version läses upp under mötet. 
 
§6 Revisionsberättelse för föreningen och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Revisionsberättelse för Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin har gjorts av 
föreningens revisorer Ove K Andersson och Björn Rogland. Detta arbete har skett ideellt. 
Revisionsberättelsen presenterades av Ingar Timberg och årsmötet godkände revisionsberättelsen. 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§7 Information om Stiftelsen Svenska hypertonisällskapet 
Ingar Timberg meddelar att sjuksköterskekurs gick 28 427:- i vinst. Revisorerna hade inga 
invändningar på räkenskaperna 2016-09-01—2017-08-31.   
 
§8 Val av styrelse, revisorer och valberedning 
I enlighet med valberedningens förslag görs följande val: 
Omval på 2 år: Jonas Spaak, Inga Timberg, Eva Drevenholm.  
Avgångar då mandat löpt ut: Anders Gottsäter (ordförande)  
Nyval: Mattias Brunström 
Ej behov av omval då mandat har 1 år kvar: Elias Johansson, Mia von Euler, Isak Lindstedt. 
 
Befattningar inom styrelsen: 
Ordförande Jonas Spaak (Nyutnämning & avgår som sekreterare) 
Sekreterare Elias Johansson (Nyutnämning) 
Kassör Ingar Timberg  (omval)  
 
Övriga val:  
Revisorer: Ove K Andersson, Björn Rågland omväljs 
Valberedning: Peter Nilsson, Peter Östergren, Bo Carlberg omväljs 



 
§9 Fastställande av årsavgift för 2019 
200:- i avgift fastställs. Oförändrat jämfört med tidigare.  
 
§10 Fastställande av traktamenten 
Vi följer rekommendationer från Svenska Läkarsällskapen och Läkarförbundet. Styrelsen har hittills 
och avser att fortsätta att avstå från att ta ut traktamenten. 
 
§11 Framtida mötesaktiviteter 
Kardiovaskulära vårmötet Stockholm 2018 
ESC München 2018 
ESVM Maj 2019 
 
§12 Information om tidskriften Vaskulär Medicin 
Fyra nummer per år. Samarbete med Mediahuset. Information om annonsering. Planerat upplägg är 
att blanda referat från doktorsavhandlingar, fristående artiklar och mötesrapporter. Försök till att göra 
tidsskriften sökbar vid DOI-nummer har pågått under året och är inte klart; detta arbete fortsätter.    
 
§13 Information om föreningens hemsida 
http://hypertoni.org uppdateras regelbundet.  
 
§14 Prisutdelning till författarna av bästa artikel i Vaskulär Medicin 2016 respektive 2017 
I enlighet med tidigare genomförd röstning från medlemmarna sker prisutdelning till   
Pris för 2016: Mottagare Christina Sjöstrand 
Pris för 2017: Mottagare Magnus Lundbäck 
 
§15 Förslag om stadgeändring 
Förslag om stadgeändring i enlighet med bilaga diskuteras. Dessa antas preliminärt i väntan på att 
definitivt beslut tas i SLS.  
 
§16 Övriga frågor 
Årsmötet stöder att arbetsgruppen om perifer kärlfunktion medverkar att arrangera First Northern 
Eastern Postgraduate course ”Arterial stiffness and Vascular Aging” i Vilnius 2018  
 
§17 Mötets avslutande 
Anders Gottsäter avslutar mötet. 
 
 
____________________   Ort:___________________ Datum:__________ 
Elias Johansson, Sekreterare 
 
 
_______________________  Ort:___________________ Datum:__________ 
Mia von Euler, justeringsman  
 
 
_______________________ 
Thomas Kahan, justeringsman  Ort:___________________ Datum:__________  
 
_______________________ 

http://hypertoni.org/


Jonas Spaak, ordförande   Ort:___________________ Datum:__________ 
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