
 
 
 
Protokoll för Föreningen Svenska Hypertonisällskapet och Stiftelsen Svenska 
Hypertonisällskapets årsmöte 2007 
 
Torsdagen den 29 november 2007 kl. 1400–1500 i rum 257 på Älvsjö Mässan Stockholm 
 
§ 1 Thomas Kahan förklarade årsmötet öppnat 
 
§ 2 Thomas Kahan valdes till mötesordförande och Fredrik Nyström till mötessekreterare. 
 
§ 3 Dagordningen fastställdes utan justeringar. 
 
§ 4 Till justeringskvinnor valdes Kristina Björklund och Inger Norvinsdotter Borg. 
 
§ 5 Verksamhetsberättelsen för föreningen Svenska Hypertonisällskapet godkändes. 
Verksamhetsberättelsen bilägges. 
 
§ 6 Revisionsberättelse för föreningen Svenska Hypertonisällskapet, vilken är bilagd, har 
gjorts av Thomas Thulin och Bengt-Göran Hansson, föreningens revisorer. Mötet godkände 
revisionsberättelsen. Styrelsen tillerkändes ansvarsfrihet för det gångna året.  
 
§ 7 Verksamheten för det gångna året i stiftelsen Svenska Hypertonisällskapet presenterades 
av Inger Norvinsdotter Borg. Hon har också sammanställt dess årsredovisning. 
Årsredovisningen har granskats av den auktoriserade revisorn Henrik Ahlgren, Ernst & 
Young. Revisionsberättelsen utföll utan anmärkningar; denna är bilagd protokollet. 
 
§ 8 Till styrelsemedlemmar valdes Thomas Kahan (ordförande), Fredrik Nyström, Lisa 
Kurland, Inger Norvinsdotter Borg, Per Svensson, Kristina Bodegård och Karin Manhem. De 
olika uppdragen uppdrogs styrelsen av årsmötet att själv fördela. Till föreningens revisorer 
valdes Bengt-Göran Hansson och Thomas Thulin (båda omval). Valberedningen kommer att 
utgöras av Bengt-Göran Hansson, Thomas Kahan, Peter M Nilsson (sammankallande och 
ordförande) och Jan Östergren. 
 
§ 9 Under 2008 kommer Svenska Hypertonisällskapet vara representerat och delta aktivt på 
Kardiovaskulära Vårmötet under flera symposier.  
 
Sjuksköterskekursen kommer avhållas utanför Stockholm 31 januari-1 februari 2008 som 
planerat under ledning av Lisa Kurland och Kristina Björklund.  
 
”Scandinavian Hypertension Update 2008” kommer att hållas 9 maj 2008 med Svenska 
Hypertonisällskapet (genom Thomas Kahan) och Umeå Universitet (genom Lars Hjalmar 
Lindholm) som ansvariga. Flera internationella föredragshållare är inbjudna. 
 
Projektet ”Hypertension 2006” med forskningsintresserade läkare fortsätter som planerat 
under 2008. 
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§ 10 Föreningens styrelse har beslutat att inte dela ut några stipendier 2007. Stiftelsen Lennart 
Hanssons minnesfond har utlyst ett stipendium för 2008 vilket har annonserats i Blodtrycket 
och på föreningens hemsida. 
 
§ 11 Tidskriften Blodtrycket har utgivits som planerat med fyra nummer under 2007. Det 
finns ett nytt avtal för 2008 med Mediahuset som endast ger intäkter till föreningen om 
tillräckligt många annonser kommer in i varje nummer. Svensk Förening för Medicinsk 
Angiologis tidskrift ”Kärilet” upphör och man kommer avser att inordna angiologiska, stroke- 
och koagulationsrelaterade artiklar i Blodtrycket framöver.  
 
§ 12 Det rapporterades om Svenska Hypertonisällskapets hemsida på internet. En hel del 
information finns nu på engelska. Man efterfrågade möjligheten att få ett räkneverk, som inte 
syns för de som använder sidan, så att vi kan ha kontroll över hur mycket sidan används.  
 
§ 13 Årsavgiften för 2007 beslutades vara oförändrad 0 kr. Medlemsavgiften för inträde 
beslutades också oförändrad att vara 50 kr.  
 
§ 14 Vid Svensk Förening för Medicinsk Angiologis årsmöte tidigare samma dag beslutade 
att uppta flera av Hypertonisällskapets styrelsemedlemmar i styrelsen.  Svensk Förening för 
Medicinsk Angiologi har nu bytt namn till Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär 
medicin med förkortningen SVM. Svenska Hypertonisällskapets medlemmar erbjudas 
automatiskt medlemskap i denna nya förening utan medlemsavgift under de kommande två 
åren. Svenska Hypertonisällskapet kommer att fortleva några år men kommer sedan sannolikt 
att avvecklas. De två föreningarnas kassörer arbetar fram en plan för att få Stiftelserna att 
fungera under denna nya organisation.   
 
§ 15 På punkten övriga frågor påpekade Peter M Nilsson att det finns möjlighet ansöka om att 
utses till Centre of Excellence av ESH via dess hemsida. Inga övriga frågor fanns. 
 
§  16 Thomas Kahan förklarade mötet avslutat. 
 
Stockholm, den 29 november 2007 
 
 
Fredrik Nyström 
 
Fredrik Nyström, sekreterare 
 
 
Justeras:    
 
Kristina Björklund 
 
Kristina Björklund  
 
Inger Norvinsdotter Borg 
 
Inger Norvinsdotter Borg  


