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En uppdatering av Föreningshandboken är gjord under hösten 2019. 

Alla blad är märkta med respektive flik nr, sortera in bladen efter 
innehållsförteckningen. 

Varje glaukomförening fick en pärm med Föreningshandboken i oktober 2015. 
Handboken ska innehålla de fakta och den aktuella informationen som behövs 
för glaukomföreningarnas arbete.

Uppdatering av innehållet görs när nya fakta tillkommer. Varje förening 
ansvarar för egen utskrift  och byte eller komplett ering av bladen. 

Skicka gärna synpunkter på innehållet och ev förslag på ti llägg ti ll 
Birgitt a Fors, info@glaukomforbundet.se. Mer informati on om 
uppdatering kommer att berätt as om i förbundets nyhetsbrev Ögonaböj.

 Använd Föreningshandboken! Här finns information om det mesta och  
svar på många frågor om det konkreta arbetet i glaukomföreningen. 

Lycka ti ll!

Förbundsstyrelsen i oktober 2019
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1. PM Vid start av ny förening
2. Planera inför årsmötet
3. Styrelsens	roll	och	arbetsuppgifter
4. Stadgar

a) Svenska Glaukomförbundet, SGF
Föreningsstadgar
b) Förslag 1
c) Förslag 2
d) Förslag 3 Omarbetade

5. Arbete	efter	årsmötet
6. Medlemmar	–	Statistik	och	avgifter

a) Medlemskategorier
b) Obligatorisk	statistik
c)Medlemsavgift	till	SGF
d) Exempel på medlemsregister i Excel

7. GDPR	a)	SGFs	policy	och	hantering	av	personuppgifter	enligt	GDPR
b) Dataskyddsförordningen fakta

8. Ekonomiska bidrag
9. Regionala	informationsprojekt

a) Riktlinjer	för	ansökan	om	bidrag
b) Projektansökan
c) Projektredovisning

10. Skatteverket	–	regler	för	ideella	föreningar
11. Riktlinjer	för	Intressegrupper
12. Hemsidan – www.glaukomforbundet.se och e-post
13. Ögontrycket
14. Information	från	förbundet

a) Ögonaböj	–	nyhetsbrev
b) Informationsmaterial

15. SGFs Verksamhetsplan
16. Världsglaukomveckan	–	Exempel	på	lokala	aktiviteter
17. Glaukomföreningens aktiviteter – före, under, efter
18. Marknadsföring	i	lokaltidningarna	–	pluggannonser
19. SGFs forskningskonto – medel via Ögonfonden
20. Indraget	körkort	på	grund	av	glaukom
21. Glaukomskolor
22. Samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan

Tips på studiematerial för studiecirklar
23. Kontaktuppgifter	 a)	SGFs	förbundsstyrelse

b) Glaukomföreningarna
Oktober 2019



                  Flik 1 

SGFs tågordning vid start av nya glaukomföreningar  

– vår erfarenhet av de senaste föreningsbildningarna 

Kontakt med ögonkliniken 

Det gäller att sälja in idén med föreningsstart hos den aktuella ögonkliniken.  
Då får vi automatiskt bättre tyngd och större auktoritet i det fortsatta jobbet. 
Det kan vara lite trögt eftersom sjukvården är lite ovan med kontakter utifrån. 
Ett problem kan vara att känna till hierarkin inom sjukvården som kan vara 
olika i olika landsting och regioner. Tar man en lägre kontakt är det inte 
framkomligt, det gäller att träffa rätt person vid ingången av projektet. Målet är 
att få till ett möte med ögonkliniken där läkare och ögonsjuksköterskor deltar 
och förstår vad en nystart av en glaukomförening betyder för ögonkliniken och 
dess patienter. 

Kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan 

Studieförbundet har en avgörande roll initialt i projektet. Man sitter på lokala 
kontakter, bra samlingslokaler och har möjlighet att hålla i anmälningarna vid 
allmänna möten. Man har också en lång erfarenhet av att stötta vid nystart av 
olika föreningar. 

Träff öppen för allmänheten 

Efter en överenskommelse med ögonkliniken kan man via annonser i 
lokalpressen inbjuda till ett allmänt möte med medicinsk information av läkare 
och möjligheten att bilda en intresseförening för glaukomiker. Ett sätt att få 
reda på de närvarande är att arrangera ett lotteri där varje deltagare får ange 
namn, adress, telefon och e-postadress. Man får ett nummer och deltar under 
kvällen i ett lotteri med bra vinster. 

 



 
Uppföljande telefonsamtal 

Efter det öppna mötet för allmänheten gäller det att följa upp träffen med 
enskilda telefonsamtal. Varenda närvarande ska kontaktas per telefon för att 
efterhöra intresset av att komma på den uppföljande träffen, då det är tänkt 
att bilda en interimsstyrelse. Ett digert men helt nödvändigt jobb för att komma 
vidare. Ganska snabbt kan man konstatera om det finns intresse och om 
vederbörande passar för ett styrelseuppdrag eller ej. Efter samtalet är det 
viktigt att mejla tillbaka och bekräfta det man kommit överens om, att komma 
på mötet eller att vederbörande är mogen för ett styrelseuppdrag. Genom 
detta förfarande inser också de kontaktade att vi är fullt ut seriösa och inte 
tänker släppa taget. 

Möte för att utse en interimsstyrelse 

Vid detta möte är det viktigt att vara laddad och verkligen driva på för att det 
ska bli en interimsstyrelse. Förmedla alla fakta och argument för vad en 
länsförening betyder för att skapa opinionsbildning för glaukom och vad det 
betyder för den enskilde glaukomikern. 

Uppföljning 

När interimsstyrelsen väl är vald handlar det om att stötta de nya 
styrelseledamöternas jobb på bästa sätt. Detta sker genom stöd från förbund 
och projektledare. Kanske den nya styrelsen ska, beroende av tidigare 
erfarenheter, starta en studiecirkel i föreningsteknik så man ordentligt vet vad 
som förväntas av ordföranden, sekreteraren, kassören och övriga ledamöter. 

Praktiska saker vid starten 

Hjälp med att öppna bank- eller plusgirokonto. Få en egen e-postadress till 
föreningen och hur man hanterar hemsidan, båda via Glaukomförbundet.  
Hur rekryterar man nya medlemmar. Hur kontaktar man regionala 
samarbetspartners etc. Här finns initialt en rad praktiska frågor som den 
nystartade föreningen behöver hjälp med från förbundet och kanske 
framförallt projektledaren. 
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                  Flik 2 
 

Planera inför årsmötet  
 

Den nystartade föreningen har en hel del saker som måste göras och  
åtgärdas inför föreningens första årsmöte. Mycket av detta behöver  
också utföras av den etablerade föreningen. 

1. Stadgar 

Förslag till stadgar ska finnas tillhanda inför årsmötet. Under flik 4 Stadgar  
finns Glaukomförbundets stadgar samt stadgar från tre regionala föreningar. 
Dessa kan användas som underlag för utarbetande av egna stadgar. 

Nya stadgar, och förslag till ändringar i stadgarna, ska skickas till föreningens 
medlemmar innan årsmötet. När utskick av årsmöteshandlingar ska göras  
ska stå inskrivet i föreningens stadgar. 

2. Verksamhetsberättelse  

Den etablerade föreningen ska sammanställa en Verksamhetsberättelse,  
som i korta ordalag berättar om vad styrelsen och föreningen har gjort  
under det innevarande (föregående) året. 

Årsmötet hålls oftast före utgången av april månad, exempelvis 2020. 
Verksamhetsberättelsen gäller då aktiviteter som genomförts under 2019. 

Verksamhetsberättelsen ska innehålla antal medlemmar per den 31 december, 
antal styrelsemöten, antal medlemsmöten och övriga aktiviteter. Aktiviteter listade 
under flik 6 Medlemmar – Statistik och avgifter kan fungera som underlag för 
Verksamhetsberättelsen. 

3. Verksamhetsplan 

Styrelsen sammanställer och presenterar de aktiviteter som planeras för det 
kommande verksamhetsåret. 

 



 

4. Budget 

Föreningens kassör/styrelse sammanställer en budget för kommande 
verksamhetsår och som presenteras vid årsmötet.  

5. Förslag till styrelse 

Valberedningen ska inför årsmötet presentera förslag till nya ledamöter i 
styrelsen. Förslagsvis väljs fasta styrelseledamöter för två år och suppleanter, 
valberedningen och revisorer väljs för ett år.  

För den nystartade föreningen är det lämpligt att hälften av de fasta styrelse- 
ledamöterna väljs för ett år och de övriga för två år. Detta för att styrelsen ska ha 
en god kontinuitet med ”gamla” ledamöter vid nästa val av styrelse.  

6. Konstituerande styrelsemöte 

Efter årsmötet, samma dag eller snarast möjligt, ska ett konstituerande 
styrelsemöte hållas. Firmatecknare ska utses, oftast ordförande och kassör  
som tecknar firma antingen gemensamt eller var för sig. Firmatecknarnas namn 
och personnummer ska finnas inskrivet i protokollet.  
Läs mer under Flik 5 Arbete efter årsmötet. 

För redan etablerade föreningar krävs också följande: 

Bokslut ska upprättas med resultat- och balansräkning och presenteras på 
årsmötet. 

Revisorn ska granska räkenskaperna för året som varit och skriva en 
revisionsberättelse som uppläses på årsmötet.  

Dagordning ska tas fram till årsmötet och de punkter som måste finnas med 
återfinns i föreningens stadgar. Se flik 4. 
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  Flik 3 

 
Styrelsens roll och arbetsuppgifter  
 
Detta är en fördelning av styrelsens arbetsuppgifter som är vanlig i ideella 
föreningar. Det är ett förslag att utgå ifrån i grova drag när uppdragen och 
arbetsuppgifterna ska fördelas mellan ledamöterna. Ni bestämmer själva hur 
fördelningen ska se ut och kan också fylla på med fler och detaljerade uppgifter 
som gäller för er styrelse.  
 
   
Styrelsen 
I styrelsen har ni ett gemensamt ansvar för de beslut ni fattar och även de beslut ni 
låter bli att fatta.  
 
Ordförande 

• Leda föreningens arbete 
• Leda styrelsens arbete 
• Kalla till och leda möten 
• Se till att föreningens olika roller arbetar tillsammans mot gemensamma mål 
• Vara föreningens ansikte utåt och representera föreningen 

 
Vice ordförande 

• Sköta ordförandens arbetsuppgifter om denna har förhinder  
och avlasta ordföranden med olika uppgifter när det behövs. 

 
Sekreterare 

• Skriva protokoll på styrelsemöten 
• Se till att protokollen blir justerade 
• Se till att protokollen blir distribuerade till styrelsen, valberedningen och 

revisorerna 
• Föra vidare information från styrelsen till medlemmarna t ex medlemsbrev 

och inbjudningar 
• Arkivera justerade protokoll och andra originalhandlingar 
• Vara behjälplig med verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 

 



 
 
 
Kassör 

• Sköta medlemsregister 
• Ansvara för eventuell handkassa 
• Betala räkningar 
• Stämma av att fakturor och medlemsavgifter betalas 
• Göra bokföring 
• Upprätta bokslut 
• Ansvara för deklaration till Skatteverket 
• Ansvara för bidragsansökningar 

 
Alla ledamöter har ett ansvar att vara behjälpliga på olika sätt t ex skriva 
medlemsbrev, inbjudningar till evenemang, praktiskt arbete på medlemsträffar. 
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Stadgar för 
Svenska Glaukomförbundet 

Organisationsnummer 802 408 7325 

Svenska Glaukomförbundet är en ideell, fristående och opolitisk 
organisation med syfte att tillvarata glaukompatienters intressen. 
Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 

§ 1 Ändamål

 öka patienters kunskap om och ansvar för sin sjukdom,
behandlingsmetoder och medicinering.

 öka sjukvårdspersonalens insikt om och intresse för
patienters och anhörigas informationsbehov.

 verka för hög kvalitet och ökad forskning inom
glaukomsjukvården.

 verka för informationsutbyte med myndigheter,
organisationer och intressenter inom och utom landet.

 informera allmänheten och massmedia om förbundets
och glaukomföreningarnas syfte och verksamhet.

 verka för bildande av regionala glaukomföreningar i hela
landet.

 verka för samarbete mellan glaukomföreningarna.

§ 2 Organisation
a) Förbundets verksamhet utövas genom stämma,

valberedning, styrelse och revisorer.
b) Förbundets administrativa verksamhet kan handhas av

ett kansli. Lokaliseringen av kansliet bestäms av
förbundsstyrelsen.

§ 3 Medlemskap
a) Medlemmar i förbundet är glaukomföreningar som erlagt

medlemsavgift till förbundet.
b) Stämman kan utse person som gjort värdefull insats för

förbundet till hedersmedlem.
§ 4 Styrelse

Styrelsen skall ha minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter. 
Styrelsen kan ha upp till tre (3) suppleanter. 
a) Ordförande väljs av stämman för två år.

Flik 4 a
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b) Stämman väljer ledamöter för två (2) år och suppleanter 
för ett (1) år. 

c) Styrelsen skall vara så sammansatt att hälften av leda-
möterna väljs ena året, den andra hälften nästföljande år. 

d) Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, 
kassör och övriga funktionärer. 

e) Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna 
är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som 
ordföranden biträder. 

f) Styrelsen äger rätt att bestämma om kostnads-
ersättningar inom de ramar som beslutats av stämman. 

 
§  5 Förvaltning 

a) Styrelsen svarar för förbundets verksamhet och förvaltar 
dess tillgångar. 

b) Styrelsen beslutar om vilka som tecknar förbundets firma. 
c) Förbundets räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 
d) Verksamhetsberättelse inklusive räkenskaper granskas 

av revisor som upprättar revisionsberättelse. 
e) Protokoll skall föras vid stämmor och sammanträden. 

  
§  6 Revisorer 

a) På ordinarie stämma väljs minst en ordinarie revisor och 
minst en suppleant. 

b) Revisorerna skall avge skriftlig revisionsberättelse över 
verksamheten och räkenskaperna. Revisorerna skall i 
utlåtandet tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för 
styrelsen. 

 
§  7 Valberedning 

a) Valberedningen skall bestå av minst två (2) ledamöter 
varav en sammankallande. 

b) Valberedningen har att vid upprättande av sitt förslag till 
ledamöter ta hänsyn till att styrelsen representerar 
landets olika delar. Valberedningens förslag till val skall 
tillställas styrelsen senast 20 dagar före stämman. 

 
§  8 Motioner 

a) Glaukomförening äger rätt att genom motion till ordinarie 
stämma väcka fråga. 

b) Motion skall vara skriftlig och innehålla förslag till beslut. 
c) Motion skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 20 

dagar före stämman. 
d) Styrelsen skall avge yttrande. 
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§  9 Stämma 
a) Stämma är förbundets högsta beslutande organ och 

består av ombud för ansluten glaukomförening och 
förbundsstyrelseledamöter. 

b) Till stämman utser varje glaukomförening ett ombud och 
dessutom ett ombud för varje påbörjat hundratal 
medlemmar under förutsättning att föreningen betalat 
medlemsavgiften till förbundet. 

c) Ordinarie stämma skall hållas årligen i april månad. 
d) Kallelse med information om tidpunkt och plats skall ske 

senast fyra veckor före stämman. 
e) Förteckning över valda ombud från respektive förening 

skall tillställas förbundsstyrelsen senast 20 dagar före 
stämman. 

f) Handlingar inklusive dagordning och eventuella motioner 
skall sändas senast 10 dagar före stämman till ombuden 
och glaukomföreningarna. 

g) Ärenden utöver vad som kungjorts i den utsända 
dagordningen kan endast tas upp till beslut om stämman 
enhälligt så beslutar. 

h) Stämman är beslutsför när mer än hälften av ombuden är 
närvarande då röstlängden fastställs. 

i) Beslut fattas med enkel majoritet. 
j) Reservation mot beslut skall anmälas omedelbart efter 

fattat beslut. 
k) Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden 

behandlas 
1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två 

protokolljusterare, de senare skall också vara 
rösträknare för stämman 

2. Fastställande av röstlängd 
3. Fråga om kallelsen skett enligt stadgarna 
4. Godkännande av dagordningen 
5. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse 

inklusive ekonomisk redovisning 
6. Framläggande av revisionsberättelse 
7. Fastställande av resultat- och balansräkning 
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Behandling av inkomna motioner och förslag från 

styrelsen  
10. Fastställande av medlemsavgift till förbundet 
11. Framläggande av verksamhetsplan och budget för 

verksamhetsåret 
12. Val av ordförande för två år 
13. Beslut om styrelsens storlek 
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14. Val av ledamöter för två år och suppleanter för ett år 
15. Val av revisor/er och suppleant/er för ett år 
16. Val av valberedning för ett år varav en ledamot som 

sammankallande 
17. Övriga frågor 

 
§ 10 Extra stämma 

a) Extra stämma skall hållas då styrelsen anser det 
erforderligt eller då minst en fjärdedel av anslutna 
glaukomföreningar gjort skriftlig framställan till styrelsen.  

b) Extra stämma enligt § 10 a) skall äga rum inom sextio 
dagar efter det framställningen inkommit till styrelsen. 

c) I ärende som skall behandlas på extra stämma skall 
styrelsen i kallelsen avge sitt utlåtande. 

 
§ 11 Ändring av stadgarna 

Ändring av dessa stadgar sker genom likalydande beslut vid 
två på varandra följande stämmor varav minst den ena skall 
vara en ordinarie stämma.  
 

§ 12 Eventuell upplösning av förbundet 
Upplösning av förbundet sker genom liknande beslut som 
vid stadgeändring enligt §11 dock krävs två tredjedels 
majoritet vid besluten. 

Förbundets tillgångar skall vid upplösning av förbundet 
tillfalla glaukomforskning. 
 
 
 

Stadgarna för Svenska Glaukomförbundet har tidigare setts över 
och ändrats vid tre tillfällen: 
dels 2004 och då antagits vid ordinarie stämma 2004-04-01 samt 
vid extra stämma 2004-09-21, 
dels 2006 och då antagits vid ordinarie stämma 2006-04-05, vid 
extra stämma 2006-09-13 samt vid ordinarie stämma 2007-04-11. 
dels 2016 och då antagits vid ordinarie stämma 2016-04-20 samt 
vid extra stämma 2016-10-12. 



						Förslag	1	 	 	 	 Flik	4	b		

STADGAR		

för	Glaukomföreningen	XXXXXXXXXX	

antagna	den	ÅÅÅÅ-MM-DD	
	

Glaukomföreningen	är	en	ideell,	fristående	och	opolitisk	förening	med	syfte	att	
tillvarata	glaukompatienters	intressen.	Styrelsen	har	sitt	säte	i	Xxxxxxxxxx.	

1.	Mål	och	uppgifter	
Föreningen	ska	verka	för	
att	sprida	information	om	glaukom	till	medlemmarna,	

		att	underlätta	informationsutbytet	mellan	medlemmarna,	
att	främja	hög	kvalitet	inom	glaukomsjukvården,	
att	samarbeta	med	andra	föreningar	som	kan	stödja	föreningens	
verksamhet,	
att	medverka	till	ökad	kunskap	och	information	om	glaukom	i	samhället.	

2.	Organisation	och	medlemskap	
Föreningen	utövar	sin	verksamhet	genom	föreningsstämma	och	
föreningsstyrelsen.	
Medlem	i	föreningen	blir	den	som	till	föreningen	erlägger	årsavgift.	
Varje	medlem	äger	en	röst	på	föreningens	stämmor.	
Medlem	äger	rätt	att	utfärda	fullmakt	för	annan	person	att	företräda	
medlemmen	vid	föreningens	stämmor.	
Ombud	får	inte	inneha	mer	än	en	fullmakt.	

3.	Styrelse	
Styrelsen	svarar	för	föreningens	verksamhet	och	förvaltar	dess	tillgångar	
samt	upprättar	årligen	en	redovisning	bestående	av	verksamhetsberättelse	
samt	resultat	och	balansräkning.	
Styrelsen	ska	ha	minst	tre	(3)	och	högst	fem	(5)	ledamöter.	
Styrelsen	kan	ha	upp	till	tre	(3)	suppleanter.	
Styrelsen	utser	inom	sig	vice	ordförande,	sekreterare,	kassör	och	eventuellt	
övriga	funktionärer.	
Styrelsen	är	beslutsför	när	mer	än	hälften	av	ledamöterna	är	närvarande.	
Ledamöterna	väljs	för	en	tid	av	två	år.	
En	suppleant	väljs	för	en	tid	av	ett	år.	



4.	Räkenskaper	och	revision	
Föreningens	räkenskaper	sammanfaller	med	kalenderår.	
Stämman	utser	en	(1)	revisor	och	en	(1)	revisorssuppleant	för	en	tid	av	ett	år.	
Styrelsen	ska	lämna	redovisningen	till	revisorn	minst	en	månad	före	
årsstämman.		

	
5.	Stämma	

Ordinarie	föreningsstämma	ska	hållas	före	mars	månads	utgång.	
Extra	föreningsstämma	ska	sammankallas	när	minst	1/3	av	medlemmarna	
skriftligt	begär	detta	hos	styrelsen,	eller	då	styrelsen	själv	finner	detta	
påkallat.	
Kallelse	till	stämma	ska	ske	skriftligt	senast	tre	veckor	i	förväg.	
Motioner	ska	lämnas	till	styrelsen	senast	fem	veckor	innan	stämman.	
	
Vid	årsstämma	ska	följande	ärenden	behandlas:	

1. Fråga	om	kallelse	skett	i	behörig	ordning	
2. Fastställa	dagordning	
3. Val	av	ordförande	och	sekreterare	för	stämman	

Utseende	av	två	protokolljusterare	tillika	rösträknare	
4. Behandling	av	styrelsens	redovisning	
5. Behandling	av	revisorns	berättelse		
6. Beslut	om	ansvarsfrihet	för	styrelsen	
7. Beslut	om	årsavgift	
8. Beslut	om	verksamhetsplan	och	budget	
9. Val	av:	
− Ordförande	för	två	år	
− Övriga	styrelseledamöter	för	två	år	och	suppleanter	för	ett	år	
− Revisor	och	suppleant	
− Ledamöter	till	valberedning	varav	en	ledamot	sammankallande	
10. Behandling	av	motioner	och	förslag	från	styrelsen	
11. Övriga	ärenden	

	

6.	Ändring	av	stadgarna	
Ändring	av	dessa	stadgar	sker	efter	likalydande	beslut	vid	två	på	varandra	
följande	stämmor	varav	minst	den	ena	ska	vara	en	ordinarie	årsstämma.	
	

7.	Eventuell	upplösning	av	föreningen	
Sker	genom	liknande	beslut	som	vid	stadgeändring	enligt	punkt	6,	dock	krävs	
2/3	majoritet	vid	besluten.	
Föreningens	tillgångar	ska	vid	eventuell	upplösning	tillfalla	
glaukomforskningen.	



   Förslag	2	 	 	 	 				Flik	4	c	
																																																	STADGAR	 	 	

För	Glaukomföreningen	XXXXXXXXX	
ÅÅÅÅ-MM-DD,	organisationsnummer	XXXXXXXXXX	

Glaukomföreningen	är	en	ideell,	fristående	och	opolitisk	förening	med	syfte	att	
tillvarata	glaukompatienternas	intressen.	

Styrelsen	har	sitt	säte	i	Xxxxxxxxx.	

1	Mål	och	uppgifter	
Föreningen	ska	verka	för	
–	att	sprida	information	om	glaukom	till	medlemmarna,	
–	att	underlätta	informationsutbyte	mellan	medlemmarna,	
–	att	främja	hög	kvalitet	inom	glaukomsjukvården,	
–	att	samarbeta	med	andra	föreningar	som	kan	stödja	föreningens	verksamhet,	
–	att	medverka	till	ökad	kunskap	och	information	om	glaukom	i	samhället.	

2	Organisation	och	medlemskap	
Föreningen	utövar	sin	verksamhet	genom	föreningsstämma	och	föreningsstyrelse.	
Medlem	i	föreningen	blir	den	som	till	föreningen	erlägger	årsavgift.	Varje	medlem	
äger	en	röst	på	föreningens	stämmor.	Medlem	äger	rätt	att	utfärda	fullmakt	för	
annan	person	att	företräda	medlemmen	vid	föreningens	stämmor.	Ombud	får	inte	
inneha	mer	är	fyra	fullmakter.	

3	Styrelse	
Styrelsen	svarar	för	föreningens	verksamhet	och	förvaltar	dess	tillgångar	samt	
upprättar	årligen	en	redovisning	bestående	av	verksamhetsberättelse	samt	resultat-	
och	balansräkning.	
Styrelsen	ska	ha	minst	tre	(3)	och	högst	sju	(7)	ledamöter.	Styrelsen	kan	ha	upp	till	
tre	(3)	suppleanter.	

Styrelsen	utser	inom	sig	vice	ordförande,	sekreterare,	kassör	och	eventuellt	övriga	
funktionärer.	Styrelsen	är	beslutsmässig	när	mer	än	hälften	av	ledamöterna	är	
närvarande.	Vid	lika	röstetal	har	ordförande	utslagsröst.		
Ledamöterna	väljs	för	en	tid	av	två	år.	Suppleanterna	väljs	för	en	tid	av	ett	år.	
Föreningen	tecknas	av	ordförande	och	sekreterare,	var	för	sig.		
Föreningens	bankkonto	tecknas	av	kassör	och	ordförande,	var	för	sig.	

4	Räkenskaper	och	revision	
Föreningens	räkenskaper	sammanfaller	med	kalenderår.	Stämman	utser	en	(1)	
revisor	och	en	(1)	revisorssuppleant	för	en	tid	av	ett	år.	Styrelsen	ska	överlämna	
redovisningen	till	revisorn	minst	en	månad	före	årsstämman.	



5	Stämma	
Ordinarie	föreningsstämma	ska	hållas	före	mars	månads	utgång.	

Extra	föreningsstämma	ska	sammankallas	när	minst	1/3	av	medlemmarna	skriftligen	
begär	detta	hos	styrelsen	eller	då	styrelsen	själva	finner	detta	påkallat.	Kallelse	till	
stämma	ska	ske	skriftligt	senast	fyra	(4)	veckor	i	förväg.	Motioner	ska	lämnas	till	
styrelsen	senast	tre	(3)	veckor	innan	stämman.	
	
Årsmöteshandlingar	ska	vara	tillgängliga	för	medlemmarna	på	hemsidan	och	hos	
Studieförbundet	Vuxenskolans	kontor	senast	10	dagar	före	stämman.	

6	Årsstämman	ska	behandla	följande:	

1. Fråga	om	kallelse	skett	i	behörig	ordning.	
2. Fastställande	av	dagordning.	
3. Val	av	ordförande	och	sekreterare	för	stämman.		

Val	av	två	protokolljusterare,	tillika	rösträknare.	
4. Verksamhetsberättelse	och	bokslut	med	resultat	och	balansräkning.	
5. Revisionsrapport.		
6. Ansvarsfrihet	för	styrelsen.	
7. Verksamhetsplan	och	budget	för	det	nya	verksamhetsåret.	
8. Fastställande	av	medlemsavgiften	för	nästföljande	år.	
9. Val	av:	

- Ordförande	för	två	år	
- Övriga	styrelseledamöter	för	två	år		

Vid	första	stämman	väljs	dock	hälften	på	ett	år	
- Suppleanter	på	ett	år	
- Revisor	och	revisorssuppleant	på	ett	år	
- Valberedning	på	ett	år	

10. 	Behandling	av	motioner	och	förslag	från	styrelsen.	
11. 	Övriga	ärenden.	

7.	Ändring	av	stadgarna	eller	upplösning	av	föreningen	
Ändring	av	dessa	stadgar	sker	efter	likalydande	beslut	vid	två,	på	varandra	följande	
stämmor,	varav	minst	den	ena	ska	vara	en	ordinarie	årsstämma.	Vidare	ska	det	vara	
med	minst	två	(2)	månaders	mellanrum	mellan	stämmorna.	
	
Upplösning	sker	genom	likande	beslut	som	vid	stadgeändring,	dock	krävs	2/3	
majoritet	vid	besluten.	Föreningens	tillgångar	skall	vid	eventuell	upplösning	tillfalla	
Svenska	Glaukomförbundet,	donationer.	

Dessa	stadgar	har	fastställts	vid	föreningens	första	ordinarie	stämma		
ÅÅÅÅ-MM-DD.	
	

xxxx	 	 xxxx	 	 xxxx	
sekreterare			 ordförande		 justerare	



				Förslag	3	–	Omarbetade	stadgar															 	Flik	4	d	
	

Stadgar		
för	Glaukomföreningen	Xxxxxxxxxxxx		antagna	ÅÅÅÅ-MM-DD	

	
Glaukomföreningen	är	en	ideell,	fristående	och	opolitisk	förening	medsyfte	att	
tillvarata	glaukompatienters	intressen.	Styrelsen	har	sitt	säte	i	Xxxxxxxxx.	
	

1. Mål	och	uppgifter	
Föreningen	skall	verka	för	att	
• sprida	information	om	glaukom	till	medlemmarna.	
• underlätta	informationsutbytet	mellan	medlemmarna.		
• främja	hög	kvalitet	inom	glaukomsjukvården.	
• samarbeta	med	andra	föreningar	som	kan	stödja	föreningens	verksamhet.	
• medverka	till	ökad	kunskap	och	information	om	glaukom	i	samhället.	
• påverka	aktuella	myndigheter	och	vårdorganisationer	i	glaukompatienternas	

intressen.	
	
2. Organisation		
a) Föreningen	utövar	sin	verksamhet	genom	föreningsstämma,	valberedning,	

föreningsstyrelse	och	revisorer.		
b) Styrelsen	svarar	för	föreningens	verksamhet	och	förvaltar	dess	tillgångar	

samt	upprättar	årligen	en	redovisning	bestående	av	verksamhetsberättelse	
samt	resultat-	och	balansräkning.	

	
3.	Medlemskap	

a) Medlem	i	föreningen	blir	den	som	till	föreningen	erlägger	årsavgift.	
b) Ny	medlem	som	tillträder	föreningen	i	november/december	månad	

anses	också	ha	erlagt	avgift	för	nästkommande	kalenderår.	
c) Medlemsavgiften	utgår	för	kalenderår.	
d) Avgiftens	storlek	beslutas	årligen	på	ordinarie	föreningsstämma.	
e) Uppmaning	till	medlemsavgift	skickas	ut	i	samband	med	kungörelse	till	

årsstämman.	
f) För	ej	erlagd	medlemsavgift	skickas	påminnelse	fyra	veckor	efter	

årsstämman.	
g) Om	medlemsavgift	ej	inbetalts	senast	30	september	stryks	medlemmen	

ur	medlemsregistret.				
	



4.	Styrelse	
Styrelsen	ska	ha	minst	tre	(3)	och	högst	sex	(6)	ordinarie	ledamöter.	Styrelsen	
kan	ha	upp	till	tre	(3)	suppleanter.	

a) Ordförande	väljs	av	stämman	för	två	år.	
b) Ledamöterna	väljs	för	en	tid	av	två	år.	Suppleant	väljs	för	en	tid	av	ett	år.	
c) Styrelsens	ska	så	vara	sammansatt	att	hälften	av	dess	medlemmar	väljes		

ena	året	och	andra	hälften	nästkommande	år.	
d) Styrelsen	utser	inom	sig	vice	ordförande,	sekreterare,	kassör	och	

eventuellt	övriga	funktionärer.	
e) Styrelsen	har	rätt	att	utse	ersättare	för	ledamot	som	inte	kan	fullfölja	sin		

mandatperiod.	
f) Styrelsen	är	beslutsför	när	mer	än	hälften	av	ledamöterna	är	närvarande.	
g) Styrelsen	äger	rätt	att	bestämma	om	kostnadsersättningar	inom	de	

ramar	som	beslutats	av	stämman.	
h) Beslut	fattas	med	enkel	majoritet.	Vid	lika	röstetal	gäller	den	mening	

som	ordföranden	biträder.	Reservation	mot	beslut	ska	anmälas	
omedelbart	efter	fattat	beslut.	

	
5. Förvaltning	

a) Styrelsen	svarar	för	föreningens	verksamhet	och	förvaltar	dess	tillgångar.		
b) Styrelsen	beslutar	om	vilka	som	tecknar	föreningens	firma.	
c) Verksamhetsberättelse	inklusive	räkenskaper	granskas	av	revisor,	som			

upprättar	revisionsberättelse.	
d) Protokoll	ska	föras	vid	stämmor	och	sammanträden.	

	
6. Räkenskaper	och	revision	

a) Föreningens	räkenskapsår	sammanfaller	med	kalenderår.		
b) Stämman	utser	en	(1)	revisor	och	en	(1)	revisorssuppleant	för	en	tid	av	

ett	år.		
c) Styrelsen	ska	minst	en	månad	före	årsstämman	överlämna	redovisning	

till	revisorn	som	upprättar	en	revisionsberättelse.	Revisorerna	ska	i	
utlåtandet	tillstyrka	eller	avstyrka	ansvarsfrihet	för	styrelsen.	

7.	Valberedning	

a) Valberedningen	ska	bestå	av	två	personer	varav	en	sammankallande.			
b) Valberedare	välj	för	ett	år.	
c) Valberedningens	förslag	till	val	ska	tillställas	styrelsen	senast	3	veckor				

före	stämman.	
	
8.	Motioner	

a) Motioner	ska	inlämnas	till	styrelsen	senast	tre	veckor	innan	stämman.		
b) Motion	ska	vara	skriftlig	och	innehålla	förslag	till	beslut.	
c) Styrelsen	ska	avge	yttrande.	



9.	Stämma	
a) Stämma	är	föreningens	högsta	beslutande	organ	och	består	av	

glaukomföreningens	medlemmar.		
b) Ordinarie	föreningsstämma	ska	hållas	före	april	månads	utgång.			
c) Kungörelse	om	tidpunkt	och	plats	ska	ske	skriftligt	senast	sex	veckor	i	

förväg.		
d) Kallelse	åtföljd	av	dagordning,	verksamhetsberättelse,	eventuella	

motioner	med	styrelsens	yttrande,	och	valberedningens	förslag	ska	
skickas	senast	10	dagar	före	stämman	till	alla	medlemmar.	

e) Beslut	fattas	med	enkel	majoritet.	Vid	lika	röstetal	gäller	den	mening	
som	ordföranden	biträder.	Reservation	mot	beslut	ska	anmälas	
omedelbart	efter	fattat	beslut.	

f) Medlem	äger	rätt	att	utfärda	fullmakt	för	annan	person	att	företräda	
medlemmen	vid	föreningens	stämmor.	Ombud	får	inte	inneha	mer	än	en			
fullmakt.	

g) Vid	årsstämma	ska	följande	ärenden	behandlas:	
1. Fråga	om	kallelse	skett	i	behörig	ordning.	
2. Fastställande	av	dagordningen.	
3. Val	av	mötesordförande	och	mötessekreterare	för	stämman.				

Val	av	protokolljusterare	tillika	rösträknare.	
4. Styrelsens	verksamhetsberättelse.	
5. Behandling	av	styrelsens	redovisning	och	revisorns	berättelse.	
6. Beslut	om	ansvarsfrihet	för	styrelsen.	
7. Beslut	om	årsavgift.	
8. 	Budget	för	påföljande	verksamhetsperiod	
9. Beslut	om	verksamhetsplan.	
10. 	Val	av	
• Ordförande	2år 
• Övriga	styrelseledamöter	2	år.		 
• Suppleanter	1	år 
• Revisor	och	revisorsuppleant		1	år 
• Valberedning,	varav	en	ledamot	sammankallande	1	år	
11. Behandling	av	motioner	och	förslag	från	styrelsen.	
12. Eventuella	övriga	ärenden.	

	

10.	Extra	stämma	
a) Extra	föreningsstämma	ska	sammankallas	när	minst	1/3	av	

medlemmarna	skriftligt	begär	detta	hos	styrelsen	eller	då	styrelsen	själv	
finner	detta	påkallat.		

b) I	ärende	som	ska	behandlas	på	extra	stämma	ska	styrelsen	i	kallelsen				
avge	sitt	utlåtande.	

	



11.	Ändring	av	stadgarna	
Ändring	av	dessa	stadgar	sker	efter	likalydande	beslut	vid	två	på	varandra	
följande	stämmor	varav	minst	den	ena	ska	vara	en	ordinarie	årsstämma.	
	

12.	Eventuell	upplösning	av	föreningen	
Sker	genom	liknande	beslut	som	vid	stadgeändring	enligt	punkt	11,	dock	krävs	
2/3	majoritet	vid	besluten.	Föreningens	tillgångar	ska	vid	eventuell	upplösning	
tillfalla	glaukomforskningen.	
	

Dessa	stadgar	antogs	vid	föreningens	årsstämma	i	Xxxxxxxxxx	ÅÅÅÅ-MM-DD	
	

Dessa	ändrade	stadgar	har	antagits	vid	ordinarie	årsstämma	ÅÅÅÅ-MM-DD	och	
vid	ytterligare	en	stämma.	
	
	
(Ordf.)	 	 	 (Sekr)	 	 (Kassör)	
	
	
	
(V.	ordf.)	 	 	 (Styrelseled)	 	



                  Flik 5 
 

Arbete efter årsmötet  
 
Efter årsmötet ska den nya styrelsen ordna med följande uppgifter, 
vissa punkter gäller särskilt nystartad förening: 

1. Ansöka om organisationsnummer 

Ansökan om organisationsnummer görs hos Skatteverket.                     
Fullständig information finns på www.skatteverket.se under 
Företag/Föreningar/Ideella föreningar.  

Ni ansöker på blanketten Ansökan om organisationsnummer (SKV 8400).  
Det står på blanketten vart ansökan ska skickas.  

Till er ansökan måste ni bifoga kopior av båda nedanstående dokument: 

• Protokollet som skrevs på mötet där föreningen bildades 
• Föreningens stadgar 

2. Ansöka om bankkonto/bank-/plusgirokonto 

Efter det att föreningen har erhållit organisationsnummer från Skatteverket 
kan man ansöka om bankkonto och bank-/plusgirokonto.  
Till ansökningshandlingarna bifogas: 

1. Skatteverkets information om tilldelat organisationsnummer. 
2. Signerat årsmötesprotokoll. 
3. Signerat protokoll från konstituerande styrelsemöte 
4. Signerade stadgar  

Bankerna har olika rutiner för dessa ärenden. Kontakta er bank för information 
om vad som gäller för er förening. 

 

 

 



 
 

 
3. Firmatecknare 

För den etablerade föreningen som har valt nya firmatecknare ska detta 
meddelas banken. Handlingar som krävs kan vara: 

1. Signerat årsmötesprotokoll. 
2. Signerat protokoll från konstituerande styrelsemöte. 
3. Signerade stadgar. 

Vissa banker kräver årliga inlämnanden av protokoll gällande firmatecknare. 
Kontakta er bank för information om vad som gäller för er förening. 

 
4. Skatteverket angående ny ordförande och/eller adressändring 

Har ny ordförande valts, eller föreningens adress ändrats, ska detta meddelas 
till Skatteverket på något av följande sätt:  

• Ändra adress via adressändring.se 
• Ändra adress, namn och säte på Skatteverkets blankett Ändring av 

adress, namn och säte för en ideell förening eller stiftelse (SKV 2020).  
På den här blanketten kan ni också ändra särskild skatteadress för 
exempelvis momsdeklarationer och arbetsgivardeklarationer.  
Gå in på www.skatteverket.se Företag/Föreningar/Anmäl ändringar  
och adress.  

• Kom ihåg att anmäla en c/o-adress om föreningens post ska gå till en 
privatperson, till exempel kassören i er förening. Om personen flyttar 
måste även föreningen göra en adressändring. Det räcker inte att 
privatpersonen ändrar sin adress hos Svensk Adressändring. 
 

5. Deklaration 

Varje år ska deklaration inlämnas till Skatteverket.  
Se vidare under Flik 10 Skatteverket – regler för ideella föreningar. 
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  Medlemskategorier     Flik 6 a 
1. Medlem 

• Medlemmar i Glaukomföreningar är främst personer som drabbats av 
glaukom, men även andra som är intresserade och vill stödja och 
delta i verksamheten är välkomna som medlemmar. 

• Betalar ordinarie medlemsavgift. 
• Får Ögontrycket. 
• Rapporteras i medlemsstatistiken till SGF. 
• Föreningen betalar avgift till förbundet. 

 
2. Familjemedlem 

• Familjemedlem betalar en reducerad avgift: 50 kr/person. 
• Får inte Ögontrycket. 
• Varje familjemedlem ska registreras med namn och rapporteras  

i medlemsstatistiken till SGF.  
• Föreningen behåller medlemsavgiften. 
• En fullbetalande medlem kan ha flera närstående personer  

som familjemedlemmar.   
 
3. Hedersmedlem  

• Glaukomförening kan utse en person som gjort något extra för        
föreningen till hedersmedlem, till exempel mångårig ordförande, 
frekvent föreläsare. 

• Föreningen står för medlemsavgiften. 
• Får Ögontrycket. 
• Rapporteras i medlemsstatistiken till SGF.  
• Föreningen betalar avgift till förbundet. 

________________________________________ 
 
Sponsor 

• Person eller organisation som vill stödja glaukomföreningen. 
• Frivillig sponsorsumma, dock minst 500 kr.  
• Får Ögontrycket. 
• Rapporteras inte i medlemsstatistiken till SGF.  
• Föreningen betalar ingen avgift till förbundet. 
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                  Flik 6 b 

 

Obligatorisk statistik som ska föras 
I början av året ska statistik lämnas in till Glaukomförbundet inför 
verksamhetsberättelse och ansökan om statsbidrag till förbundet.  
Statistiken behövs också vid glaukomföreningens ansökningar av  
bidrag till kommun, landsting/region etc. Den är även nödvändig för 
föreningens egen verksamhetsberättelse. 

1. Antal medlemmar – fördelning kvinnor/män 

Föreningen lägger upp sitt medlemsregister på det sätt och den dator- 
programvara man önskar arbeta med. Följande uppgifter ska finnas  
i registret (se flik 6 d, exempel i Excel): 

1. Fullt betalande medlemmar, familjemedlemmar och hedersmedlemmar 
2. Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och födelseår  
3. Kön (kvinna/man) 
4. Datum för inbetalning av medlemsavgift 
5. Kommuntillhörighet (behövs vid ansökan om kommunbidrag) 
6. Årtal för medlemsanslutning 

OBS! Viktig information:  

En person räknas som medlem endast under det verksamhetsår som 
medlemsavgiften betalas för. Det innebär t ex att den person som betalar 
medlemsavgiften redan under hösten 2019, gällande medlemskap för  
år 2020, INTE får räknas som medlem under 2019. Alltså – man räknas som 
medlem det verksamhetsår som betalningen av medlemsavgiften avser. 

Viktigt är också att statistiken som inskickas till Glaukomförbundet ska 
överensstämma med uppgifterna i föreningens egen verksamhetsberättelse. 

Not. Bokföring av medlemsavgifter, se nästa sida. 



 

2. Antal medlemmar per kommun 

För att föreningen ska kunna ansöka om ekonomiska bidrag från respektive 
kommun inom föreningens upptagningsområde bör uppgiften om 
kommuntillhörighet finnas i medlemsregistret, se 1.5 ovan. Bidragen baseras 
på det antal medlemmar som finns registrerade inom respektive kommun. 

3. Medlemsmöten  

Statistik behöver föras över antal medlemsmöten per år samt antal deltagare 
per möte fördelat på antal kvinnor/män. 

4. Övriga aktiviteter  

Statistik ska föras över övriga aktiviteter som föreningen anordnar.  
Exempelvis informationsmöten, antal studiecirklar, samtalsgrupper,  
caféträffar, föreläsningar vid pensionärsföreningar och andra föreläsningar, 
deltagande i mässor och utställningar etc. 

Antal (ungefärligt) besökare/deltagare vid dessa tillfällen ska också 
dokumenteras och fördelas på antal kvinnor/män.   

5. Antal styrelsemöten inklusive telefonmöten  

Statistik ska föras över antal styrelsemöten som hållits under året.  
Antal telefonmöten bör också dokumenteras.  

 

 

 

 

Not. Glaukomföreningen kan dock ta in medlemsavgift för 2020 i slutet av 
2019, men denna intäkt måste då bokföras som förbetald medlemsavgift i 
bokslutet för 2019 och sedan omföras som intäkt till kontot Medlemsavgifter 
först år 2020. Om föreningen bokför enligt kontantmetoden bokförs 
medlemsavgiften den dag den är inbetald. 
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              Flik 6 c 

 Medlemsavgift till SGF 
 
Beräkning av avgiften 

Beräkningen baseras på det antal fullt betalande medlemmar som fanns 
registrerade i föreningen den 31 december föregående verksamhetsår.  
OBS! Se Viktig information under Flik 6 b Obligatorisk statistik som ska föras. 

Familjemedlemmar inkluderas inte i beräkningen. Exempel: 108 medlemmar 
var registrerade den 31 december. Av dessa var 23 stycken familjemedlemmar. 
Föreningen betalar för 108 minus 23 = 85 medlemmar.  

Varje familjemedlem betalar 50 kr per år till föreningen, är knuten till en fullt 
betalande medlem samt medräknas i statistiken över totalt antal medlemmar. 

Belopp att betala 

Beloppet beslutas vid SGFs årsstämma, för närvarande 100 kronor per fullt 
betalande medlem. 

Tid för inbetalning  

Glaukomförbundet fakturerar föreningen enligt ovanstående uträkning och i 
god tid före förfallodagen den 30 juni. 

Föreningar som har finansiella svårigheter att betala avgiften senast den 30 juni 
ska i god tid kontakta förbundets kassör för diskussion om inbetalningsplan. 

Befrielse från betalning 

Den nya eller nybildade föreningen, som registrerades under det år som 
inbetalningen gäller, är befriad från inbetalning. Exempel: Förening som 
registreras år 2019 betalar ingen avgift år 2020. Föreningen betalar först år 
2021 för det antal medlemmar som var registrerade den 31 december 2020.  

 

 
         Oktober 2019   



                                      Medlemsregister                  Flik 6 d 
Exempel i Excel 

Föreningen lägger upp sitt medlemsregister på det sätt  
och med den datorprogramvara man önskar arbeta med.  
Se flik 6 b om vilka uppgifter som ska finnas i registret.  

Förslag till rubriker/kolumner: 

• Efternamn 
• Förnamn  
• Gatuadress 
• Postnummer 
• Postadress 
• Telefon 
• E-postadress 
• Födelseår 
• Kommun 
• Kön 
• Medlemskategori; M – Fullt betalande medlem, F – Familjemedlem,  

      H – Hedersmedlem 
• Medlem år 
• Betalt medlemsavgift (datum)  

Lägg till fler kolumner (eller Blad i Excelarket) med de uppgifter ni själva  
behöver för föreningens arbete. Kom ihåg att använda medlemsuppgifterna 
med varsamhet enligt GDPR.                                      
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Glaukomförbundets policy och hantering 
av personuppgifter enligt GDPR 

Inom Svenska Glaukomförbundet värnar vi om våra medlemmars, gåvogivare och 
gåvomottagares personliga integritet. GDPR (General Data Protection Regulation) är 
en ny EU-lag, giltig från och med den 25 maj 2018, som ersätter den svenska 
personuppgiftlagen (PuL). GDPR stärker ytterligare kraven på hur organisationer och 
företag får behandla dina personuppgifter. 

Ansvarig för hur personuppgifter hanteras är styrelsen i respektive regional 
glaukomförening inom Svenska Glaukomförbundet. 

Här är en kortfattad beskrivning av hur vi kommer att behandla dina personuppgifter 
i olika sammanhang: 

Allmän information om personuppgiftsbehandling 
Glaukomföreningen sparar bara personuppgifter så länge det är nödvändigt. 
Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning. Viss information kan behållas längre 
då det krävs så på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all 
hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. 

Du har rätt att begära ett utdrag ur registret om dig själv. Detta gör du genom att 
kontakta eller skriva till den glaukomförening där du är medlem, adressen finns på 
www.glaukomforbundet.se under respektive förening. 

Medlemskap och medlemsregister 
För dig som önskar teckna medlemskap kan detta göras via vår hemsida på 
www.glaukomforbundet.se, via mejl/post till respektive förening eller till 
webb@glaukomforbundet.se.  

När du tecknar ett medlemskap i glaukomföreningen lagrar vi dina personuppgifter 
enligt följande: Namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (ev födelseår, 
se nedan). Uppgifterna används för utskick av medlemstidningen Ögontrycket och 
föreningsinformation samt deltagande i föreningsaktiviteter. 

Vid anmälan om medlemskap via hemsidan ska även födelseår anges. Detta blir allt 
mer viktigt för oss att veta, bland annat för att glaukom drabbar allt fler yngre och 
även i de fall vi vill vända oss till vissa åldersgrupper med särskild information eller 
aktiviteter. 

Flik 7 a



 2 

 
 
 
Om du avslutar medlemskapet kommer dina uppgifter att tas bort från den aktuella 
medlemslistan, men kan finnas kvar i arkiverade listor hos den person i föreningen 
som handhar registret. Anmäl till glaukomföreningen om dina uppgifter ska raderas 
permanent. 

Donationskontots gåvogivare 
När du skänker en gåva till Donationskontot har du automatiskt godkänt att vi lagrar 
dina personuppgifter enligt följande: Namn, postadress och e-postadress. 

Marknadsföring 
I de fall Glaukomförbundet lagrar personuppgifter i marknadsföringssyfte ska vi enligt 
lag ha ett tydligt ja från den person vars uppgifter vi avser att lagra. Detta sker 
vanligtvis genom att du ger ditt medgivande i en digital kanal eller i ett tryckt 
material. Det ska dock alltid vara skriftligt för att vara giltigt. 
 
 

Mer information 
Om du har frågor om hantering av personuppgifter enligt ovan är du välkommen att 
kontakta din glaukomförening, se www.glaukomforbundet.se eller 
Glaukomförbundet via e-post: info@glaukomforbundet.se 
 
 
Maj 2018 
Svenska Glaukomförbundet 
www.glaukomforbundet.se 
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    Dataskyddsförordningen – GDPR – Fakta

Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) innebär en del 
förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den 
enskilde när det gäller personlig integritet. Förordningen trädde i kraft som lag i EU 
den 25 maj 2018 och ersattte då personuppgiftslagen (PuL). 

Textrutan beskriver vad det innebär för Glaukomförbundets regionala föreningar. 

GDPR för ideell förening med medlemsregister 

Som förening får man registrera uppgifter om namn, adress, telefonnummer, 
förtroendeposter och andra liknande uppgifter som behövs för föreningens 
administration. Det kan också vara nödvändigt att registrera vilka medlemmar som 
deltar i olika aktiviteter som föreningen arrangerar. 
Personnummer får registreras när det är klart motiverat – till exempel för att på ett 
säkert sätt kunna identifiera medlemmarna. Det är dock inte lämpligt att använda 
personnummer som medlemsnummer. 

Födelsedata krävs ej för Glaukomförbundets statistik. Men födelseår är intressant att 
veta, bland annat för att vi ser att glaukom drabbar allt fler yngre och också i de fall vi 
vill vända oss till vissa åldersgrupper med särskild information eller aktiviteter. 

Information om personuppgifter och samtycke 

Medlemmarna ska informeras om vilka uppgifter som ska registreras och hur de 
kommer att användas och ska ges i samband med att medlemsuppgifterna hämtas 
in, till exempel på föreningens anmälningsformulär för medlemskap. 

Information om vilka personuppgifter som lagras av glaukomföreningen tas med i 
utskick inför betalning av årsavgiften och även i föreningens egna presentations-
folder. Glaukomförbundet informerar om GPDR på hemsidan. 

Exempel på text: När du tecknar ett medlemskap i Glaukomföreningen …namn… 
lagrar vi dina personuppgifter enligt följande: Namn, postadress, telefonnummer, 
e-postadress och födelseår. Uppgifterna används för utskick av medlemstidningen
Ögontrycket och föreningsinformation samt deltagande i föreningsaktiviteter.

Flik 7 b
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Behöver vi få ett nytt samtycke från de medlemmar som vi redan 
har uppgifter om? 
 
Nej, inte om det tidigare inhämtade samtycket gjorts enligt Dataskyddsförordningen. 
Dataskyddsförordningen innehåller en del skärpta krav på samtycke jämfört med PuL. 
Den personuppgiftsansvarige måste kunna visa att man verkligen har fått den 
registrerades samtycke.  

Om de nuvarande medlemmarnas personuppgifter inhämtats på samma sätt som nu 
enligt GDPR, det vill säga att medlemmen uppgivit sina uppgifter via inbetalningskort, 
e-post, brev eller muntligt direkt till glaukomföreningen, så finns det därmed redan 
ett samtycke och inget nytt behövs.  

 
Föreningens styrelse ansvarar för att medlemsuppgifterna hanteras 
på ett sätt som överensstämmer med Dataskyddsförordningen. 
 
I de flesta fall är det tillräckligt att ha en förteckning över de medlemsuppgifter som 
behandlas. En förteckning ersätter då anmälan till Datainspektionen enligt 
undantag från anmälningsskyldigheten: 
• Behandlingen utförs av en ideell organisation, till exempel av en förening, inom 
ramen för dess verksamhet (5 § personuppgiftsförordningen). 

Personuppgifterna och medlemsregistret ska hanteras varsamt och säkert av den i 
styrelsen som utsetts att handha uppgifterna. Den personuppgiftsansvarige  
(= föreningsstyrelsen) ska se till att personuppgifterna skyddas tekniskt med olika 
säkerhetsprogram i datorn och att obehöriga ej har tillgång till uppgifterna och 
medlemslistorna. Gäller även nästa punkt. 

 
Får man skicka ut medlemsregister till medlemmar via e-post? 

För att göra detta krävs att medlemmarna fått information om att medlemsregistret 
kan komma att skickas ut och samtyckt till detta. Man bör ta hänsyn till att en 
medlem inte vill att dennes uppgifter sprids till övriga medlemmar via e-post.  
Det kan finnas medlemmar som har skyddad adress eller hemligt telefonnummer. 

Om det är aktuellt i er förening är det viktigt att tänka på säkerheten, se ovan.  
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Får en förening publicera sitt medlemsregister på Internet? 

Datainspektionens erfarenhet är att många medlemmar inte vill att deras adresser 
och telefonnummer ska publiceras på Internet. Ofta krävs det att medlemmarna i 
föreningen först ger sitt godkännande. Även där lagen inte kräver samtycke 
rekommenderar vi att man frågar medlemmarna om lov. Gäller uppgifter om barn 
yngre än 15 år bör föräldrarna tillfrågas. 

Om föreningen tänker publicera medlemsregistret så att det går att söka uppgifter i 
registret, så kräver lagen att medlemmarna frågats om lov och gett sitt samtycke. 

Om uppgifterna publiceras som en webbsida eller pdf-dokument är det tillåtet så 
länge det inte är kränkande (i lagens mening) för medlemmarna. Vår rekommen-
dation är att föreningen alltid bör fråga sina medlemmar om lov först. 

Detta är viktigt om det skulle bli aktuellt i er glaukomförening. 

 
Är en förening skyldig att lämna ut sitt medlemsregister till en 
medlem som begär det? 

Nej, ideella föreningar har inte någon skyldighet att lämna ut sitt medlemsregister. 
Men det är tillåtet om alla medlemmar har samtyckt till detta. Däremot har den 
registrerade rätt enligt Dataskyddsförordningen att få ett registerutdrag över vilka 
uppgifter som finns registrerade om sig själv.  

Glaukomföreningen är skyldig att berätta vilka personuppgifter som finns lagrade om 
medlemmen kräver detta. 

Dataintrång måste rapporteras  
 
Anmälan om personuppgiftsincidenter ska göras inom 72 timmar från det att man 
upptäckt vad som hänt. Den organisation som utsätts för dataintrång, eller som på 
något annat sätt förlorar kontrollen över personuppgifterna som hanteras, måste 
informera både de personer som uppgifterna berör och tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen inom 72 timmar. Detta gäller utan undantag om incidenten 
bedöms vara allvarlig.  
 
Rapportplikten gäller både om den som hanterar personuppgifterna råkat ut för en 
extern attack och om de själva begått misstag. 
 
Vid misstanke eller upptäckt av dataintrång måste detta rapporteras enligt ovan. 
Kontakta Birgitta Fors, förbundets webbansvariga om ni behöver hjälp. 
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Mer information! 

Faktauppgifterna i detta PM är hämtat från Datainspektionens webbsida 
https://www.datainspektionen.se 
Där finns all information om GDPR och lättast att hitta fakta är via länken  
Frågor & Svar.  

 

 

Glaukomförbundets hantering av personuppgifter  
– information till medlemmarna, se särskilt PM 

 
Maj 2018 
Svenska Glaukomförbundet 
www.glaukomforbundet.se 

    

Mer info: Birgitta Fors, tel 070 750 00 11  
webb@glaukomforbundet.se 

 



              

Ekonomiska bidrag           Flik 8 

För att förstärka föreningens ekonomi bör man ansöka om ekonomiska 
bidrag hos respektive kommun och landsting/region. Glaukomförbundet kan 
också bidra med ekonomiskt stöd för speciella projekt (se Regionala 
informationsprojekt, flik 9).  

Det finns inte generella regler för kommun- och landstings-/regionbidrag. 
Varje förening måste därför själva kontakta respektive instans för mer 
information. 

1. Kommunbidrag 

En del kommuner bidrar med ekonomiskt stöd till föreningsverksamhet. 
Kontakta de kommuner som finns inom föreningens område. Man får dock 
bara bidrag för de medlemmar som är registrerade inom just den kommunen. 
Som underlag för detta bidrag underlättar det om medlemsregistret innehåller 
kommuntillhörighet. 

2. Landstings-/regionbidrag 

En del landsting och regioner ger också ekonomiskt föreningsbidrag.  
Kontakta respektive landsting eller region för information om detta.  
Om ekonomiskt stöd ges får man bidrag för de medlemmar som bor inom 
länet. 

3. Funktionsrätt Sverige (tidigare HSO, Handikappförbundens 
Samarbetsorganisation) 

Funktionsrätt har samarbetsorganisationer på kommunal och regional nivå.  
Att vara ansluten till Funktionsrätt lokalt kan vara till nytta för föreningen.  
(På vissa stället heter de fortfarande HSO, se www.funktionsratt.se.)  
 
Medlemskap i Funktionsrätt kan innebära vissa fördelar. T ex kan 
glaukomföreningen få en egen sida i Funktionsrätts broschyr som delas ut  
till många institutioner. Möteslokaler kan hyras till en billigare penning samt  
att föreningen kan ansöka om mindre ekonomiska bidrag och få tillgång till  
viss administrativ hjälp. 
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Regionala informationsprojekt 

Flik 9 a 

Riktlinjer för ansökan om projektbidrag från Glaukomförbundet 

Föreningarna kan ansöka om bidrag från förbundet för särskilda externa 
informationsprojekt. Bidrag beviljas i mån av utrymme i förbundets budget 
samt under förutsättning av medfinansiering från föreningen.  

Särskilda blanketter ska användas för ansökan och redovisning av genomförda 
projekt. Blanketterna kan rekvireras från kassören eller laddas ner från 
hemsidan www.glaukomforbundet.se, de finns i Föreningshandboken inne i 
Föreningslogin.

Vad gäller för bidragsansökningar? 

Ansökan 

Ansökan, med preliminär budget för projektet, fylls i och skickas till 
förbundets kassör för förbundsstyrelsens godkännande. Insändes senast 
den 31 augusti för höstens projekt och senast den 31 januari för vårens 
projekt. Se blanketten för Ansökan. 

Medel KAN BEVILJAS till 

- Speciella regionala projekt t ex större informationsaktiviteter riktade till
allmänheten (lokalhyra, marknadsföring, föredragshållare)

- Arrangemang under Världsglaukomveckan (lokalhyra, marknadsföring,
ersättning till medverkande)

- Informations-/reklammaterial i samband med ovanstående
projekt/arrangemang och som inköps via Glaukomförbundets utbud

- Produktion av föreningsfolder (ev med inbetalningskort) som produceras
av förbundet (Birgitta Fors)

- Särskilda medlemsrekryteringsinsatser



Medfinansiering 
- Bidrag från förbundet innebär i princip en delfinansiering.

D v s den regionala föreningen ska själv stå för en skälig del av
kostnaderna för respektive projekt.

- Det är viktigt att undersöka andra möjligheter till bidrag, t ex från
Funktionsrätt, landsting eller kommun.

Medel utgår INTE till 
- Ordinarie, löpande verksamhet såsom styrelsemöten, årsmöte,

medlemsmöten och sociala aktiviteter, utskick etc.
- Medverkan med glaukominformation vid till exempel pensionärsträffar

och liknande.

Vad gäller för projektredovisningar? 

Ifylld blankett skickas till förbundets kassör för godkännande och utanordning. 
Redovisningen bör följa den budget som lämnats i projektansökan. Kopior på 
verifikationer skall bifogas redovisningen. Originalkvitton förvaras av respektive 
förening. 
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    ANSÖKAN om Regionalt projekt år 20…. 

Förening:  .................................................................................  

Aktivitet:  .................................................................................  

Syfte/mål:  .................................................................................  

 .................................................................................  

Budget med totala kostnaden för projektet 
Text Belopp kr 

Summa 

Föreningens andel av kostnaden 

Projektansvarig:  .................................................................................. 

Kontaktperson: (namn, adress, telefon, e-mail)  .............................................

……………………………………………………………………………………. 

.................................... den  ....................... 

.............................................. 

Insändes senast 31 augusti för höstens projekt och senast 31 januari för 
vårens projekt till SGFs kassör Åke Svensson,  Svedviksvägen 57,   
149 43 Nynäshamn   kassor@glaukomforbundet.se 

Nov 2016 

Flik	9	b	



    ANSÖKAN om Regionalt projekt år 20…. 

Förening: .................................................................................  

Aktivitet:  .................................................................................  

Syfte/mål:  .................................................................................  

 .................................................................................  

Budget med totala kostnaden för projektet 
Text Belopp kr 

Summa 

Föreningens andel av kostnaden 

Projektansvarig:  .................................................................................. 

Kontaktperson: (namn, adress, telefon, e-mail)  .............................................

……………………………………………………………………………………. 

.................................... den  ....................... 

.............................................. 

Insändes senast 31 augusti för höstens projekt och senast 31 januari för 
vårens projekt till SGFs kassör Åke Svensson,  Svedviksvägen 57,   
149 43 Nynäshamn   kassor@glaukomforbundet.se 

Okt 2019 

Flik	9 b	



Nov 2016 

REDOVISNING av Regionalt projekt år 20…. 
Refererar till tidigare inlämnad projektansökan 

Förening:  .................................................................................  

Aktivitet:  .................................................................................  

 .................................................................................  

Syfte/mål:  .................................................................................  

 .................................................................................  
Kostnader 

Summa 

Föreningens andel av kostnaden 

OBS! Bifoga kopior på verifikationer.  
Originalkvitton förvaras hos respektive förening. 

………………………den ………………………….. 

Org.nr ………………………… 

Betalas till plus-/bankgirokonto  ……… …………… 

.....................................................  den     /     20.... 

..................................................... 

Insändes efter projektets genomförande till SGFs kassör Åke Svensson, 
Svedviksvägen 57,  149 43 Nynäshamn  kassor@glaukomforbundet.se 

Flik	9	c	



Okt 2021 

REDOVISNING av Regionalt projekt år 20…. 
Refererar till tidigare inlämnad projektansökan 

Förening:  .................................................................................  

Aktivitet:  .................................................................................  

 .................................................................................  

Syfte/mål:  .................................................................................  

 .................................................................................  
Kostnader 

Summa 

Föreningens andel av kostnaden 

OBS! Bifoga kopior på verifikationer.  
Originalkvitton förvaras hos respektive förening. 

………………………den ………………………….. 

Org.nr ………………………… 

Betalas till plus-/bankgirokonto  ……… …………… 

.....................................................  den     /     20.... 

..................................................... 

Insändes efter projektets genomförande till SGFs kassör Åke Svensson, 
Svedviksvägen 57,  149 43 Nynäshamn  kassor@glaukomforbundet.se 

Flik	9	c	



           Flik 10       
 

Skatteverket – regler för ideella föreningar  
 

Information om Skatteverkets regler för föreningen och övriga upplysningar 
finns på www.skatteverket.se under Företag/Föreningar/Ideella föreningar.  

1. Registrering av förening 

Ni ansöker om organisationsnummer hos Skatteverket på blanketten  
Ansökan om organisationsnummer (SKV 8400). Det står på blanketten  
vart ansökan ska skickas.  

Till er ansökan måste ni bifoga kopior av båda nedanstående dokument: 

• Protokollet som skrevs på mötet där föreningen bildades 
• Föreningens stadgar 

2. Ny ordförande 

Har ny ordförande valts ska detta meddelas skriftligen till Skatteverket.  
Se flik 5 Arbete efter årsmötet, punkt 4.  

3. Adressändring 

Om föreningen byter adress måste ni adressändra.  
Se flik 5 Arbete efter årsmötet, punkt 4. 

4. Årlig deklaration 

Föreningen ska deklarera varje år (även om föreningen är vilande).  
Ni ska lämna Inkomstdeklaration 3. Ni kan dock ansöka om att bli befriade  
från att deklarera om ni inte har några inkomster som ska beskattas. 
Se www.skatteverket.se under Företag/Inkomstdeklaration/Deklarera för  
en förening. 
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Intressegrupper      Flik 11 

 

Riktlinjer för intressegrupper inom Svenska Glaukomförbundet 
antagna av förbundsstyrelsen den 5 december 2012. 
 

Bakgrund och mål: 
När strategierna för nystartsprojektet diskuterades vid planeringskonferensen 
hösten 2010, fanns det också med en variant av nya föreningsetableringar. 
Många menade att även där det fanns fungerande regionala föreningar, har 
många medlemmar långa avstånd till de aktiviteter som erbjuds. 

Lösningen kan vara, att utöver den formella föreningen starta lokala 
intressegrupper, som arrangerar till exempel informationsmöten nära 
medlemmarna. Vinsten med intressegrupper är att man slipper starta 
ytterligare en förening inom regionen med allt vad det innebär av formalia och 
arbetskrävande styrelsearbete. 
Med aktiva intressegrupper som finns geografiskt nära borde också fler 
glaukomiker se fördelen med ett medlemskap. 

 

Riktlinjer: 

1. Intressegruppen är att betrakta som en lokal arbetsgrupp till glaukom-
föreningen i den aktuella regionen, det vill säga att intressegruppen 
behöver ingen egen styrelse. 

2. Intressegruppen startas på initiativ av medlemmar lokalt eller av den 
regionala föreningens styrelse. Denna föreningsstyrelse måste dock alltid 
lämna ett godkännande av åtgärden. 

3. Intressegruppen kan bestå av 3 – 4 engagerade medlemmar med en utsedd 
som sammankallande i gruppen. 

4. Intressegruppens sammankallande bör vara adjungerad till den regionala 
föreningens styrelse. 

5. Intressegruppens främsta uppgift är att arrangera aktiviteter för 
medlemmarna och andra intressenter i närområdet. 



 

6. Tänkbara aktiviteter är främst informationsmöten och samtalsträffar i 
samarbete med den lokala ögonkliniken och dess ögonläkare och 
ögonsjuksköterskor och övriga professioner. 

7. I god tid före aktiviteternas genomförande kan intressegruppen ansöka om 
ekonomiska medel hos den regionala glaukomföreningens styrelse. Det kan 
handla om medel för marknadsföring av arrangemanget eller andra 
kostnader man har för genomförandet. 

8. Styrelsen i den regionala glaukomföreningen eller den styrelsen utser, ska 
snarast besluta om eventuellt bidrag till Intressegruppens aktiviteter. 

Under verksamhetsåren 2011 och 2012 har Svenska Glaukomförbundet 
med framgång drivit ett nystartsprojekt där målet i förlängningen är att få 
en heltäckning av regionala föreningar i hela landet dvs en förening i varje 
region. 

Att dessutom starta lokala intressegrupper är ytterligare ett sätt att komma 
nära medlemmarna, som i sin tur kan känna av medlemsnyttan på ett 
påtagligt sätt. 
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             Hemsidan och e-post       Flik 12 
www.glaukomforbundet.se 

Hemsidan fyller en viktig funktion för Glaukomförbundet genom att vara en del  
av förbundets ansikte utåt. Syftet med hemsidan är dels att sprida information  
om glaukom till de som fått diagnosen, anhöriga och övriga intresserade.  
Dels att informera om Glaukomförbundet, de regionala föreningarnas verksamhet 
och medlemskap. Medlemmarna ges möjlighet att ställa medicinska frågor om 
glaukom till ögonläkare via spalten ”Fråga Doktorn”. 

1. Webbansvarig 
Birgitta Fors handhar all uppdatering av hemsidan och kontaktas via  
e-post webb@glaukomforbundet.se, tel 070-750 00 11. 
 

2. Glaukomföreningarnas hemsidor 
Varje glaukomförening har en egen hemsida under länken Föreningar. 
Föreningens uppgift är att där informera om och bjuda in till sina aktiviteter, såväl 
interna som externa, och att efter genomförd aktivitet berätta om den i text och 
gärna med bild. Där ska även finnas en presentation av föreningen, beskrivning av 
verksamheten, kontaktuppgifter samt uppgift om medlemsavgift/konto etc. 
Föreningen utser en webbansvarig som ser till att material kontinuerligt skickas 
till webbansvarig. Kontakta Birgitta för mer information. 
 

3. E-postadresser 
Glaukomförbundet har en egen domän på nätet: glaukomforbundet.se  
och den officiella e-postadressen är info@glaukomforbundet.se  
som administreras av Birgitta Fors. Alla glaukomföreningar har en egen  
e-postadress: föreningsnamnet@glaukomforbundet.se som ska användas 
både vid intern och extern korrespondens. Lösenord och praktisk 
information fås av Birgitta. 
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             Ögontrycket    Flik 13 

Glaukomförbundet ger ut tidningen Ögontrycket (ÖT) till medlemmar  
och landets ögonkliniker, ögonläkare/ögonsjuksköterskor samt vissa 
organisationer. Syftet och ambitionen med Ögontrycket är: 

1. Nya forskningsrön 
2. Opinionsbildning 
3. Bevakning av nya hjälpmedel 
4. Spegla föreningsverksamheten 

 
Ögontrycket utkommer fyra gånger om året. För de som har svårt att läsa det 
tryckta materialet finns den också som taltidning i Daisy-format. 

1. Redaktör 

Ann Thörnblad är redaktör för tidningen och kontaktas via: 
Post Ann Thörnblad Ord & Vision AB 
 Sjöliden 55, 142 64 Trångsund 
E-post  ogontrycket@glaukomforbundet.se   
Tel 070-747 12 00 
 

2. Redaktionskommitté 

Redaktionskommittén består av: 
Sven-Olov Edvinsson, förbundsordförande 
Anna Wikberg, vice förbundsordförande 
Lars Karbin, ordförande i Glaukomföreningen Norrbotten 
Ann Thörnblad, redaktör 

 
3. Ansvarig för Ögontryckets distributionslistor 

Ansvarig för Ögontryckets distributions/-adresslistor är Birgitta Fors. Hon håller 
kontakt med ansvariga i glaukomföreningarna när det är dags att skicka in 
adresslistorna med medlemmar och övriga som ska ha Ögontrycket. Birgitta  
ska också meddelas vilka medlemmar som ska ha ÖT som taltidning. Kontakta 
Birgitta via e-post info@glaukomforbundet.se eller tel 070-750 00 11. 



 
 

4. Taltidningen i Daisy-format 

För den som har svårt att läsa tryckt text finns ÖT i Daisy-format. Den som får 
tidningen som taltidning får också det tryckta exemplaret. Glaukomföreningen 
meddelar Birgitta Fors vilka medlemmar som önskar få ÖT i Daisy-format. 

Medlemmar som generellt är i behov av taltidning får via sin ögonklinik en 
remiss skickad till Syncentralen. Syncentralen skriver sedan ut detta hjälpmedel 
och instruerar i användningen av taltidningen.      

5. Vem ska ha Ögontrycket? 

Följande personer ska via medlemskapet få Ögontrycket.  

1. Fullt betalande medlemmar 
2. Hedersmedlemmar 

Huruvida nedan listade personer och organisationer ska få ÖT beslutar 
respektive glaukomförening. Föreningen själv ansvarar för detta register och 
ser till att uppdatera mottagarna i samma adresslista som medlemslistan ovan. 

3. Ögonläkare och ögonsjuksköterskor 
4. Ögonkliniker/mottagningar 
5. Syncentraler 
6. Sjukhusbibliotek 
7. Optiker 
8. Samverkande organisationer 

 
6. Extra antal av Ögontrycket till styrelseledamöter 

Glaukomföreningens ansvarige uppdaterar adresslistan med de antal av  
ÖT som ska skickas till de styrelseledamöter som önskar en extra upplaga.  
Det egna exemplaret ingår i den extra upplagan.  

Mottagare med fler än 1 ex ska stå sist i adresslistan. De extra exemplaren 
skickas i separat försändelse. Vid fler än 20 ex ska, utöver adressuppgifter och 
antal ex, också mobilnummer anges för SMS-avisering av leverans. 

Inför föreningsaktivitet kan en större upplaga beställas. 
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Redaktörer för Ögonaböj 
Anna Wikberg, tel 070-676 54 80, anna.wikberg@glaukomforbundet.se och 
Birgitta Fors, tel 070-750 00 11, info@glaukomforbundet.se

DIREKTINFORMATION  FRÅN  GLAUKOMFÖRBUNDET

ÖGONABÖJÖ
Äntligen …
kunde nu förbundsstyrelsen mötas fysiskt igen i 
slutet av augusti. Vi var eniga om att visst går det 
att sammanträda via Zoom men så mycket bättre 
det är att kunna ses och samtala öga mot öga! 
Dock blir det säkert så att vi i framtiden kommer 
att varva fysiska möten med digitala. Inte minst är 
det förstås så att det sparar pengar.  

Medlemssystemet
Som vi berättade om i förra Ögonaböj arbetar vi 
nu med att etablera ett centralt medlemssystem. 
Just nu är arbetet inriktat på att utforma en krav-
specifi kation som ska utgöra underlag för kon-
takterna med tänkbara leverantörer för att sedan 
välja det system och leverantör som passar bäst.    

Arbetsgrupperna 
De fyra arbetsgrupperna är nu etablerade, inle-
dande möten har hållits och man har börjat med 
att lägga upp en plan, fastställa mål och syfte för 
sitt arbete.

Kort info från respektive arbetsgrupp
Körkort och Glaukom planerar att uppvakta infra-
strukturminister Tomas Eneroth om att återinföra 
simulatorprov och nytt system för körprov. De ska 
bjuda in alla ögonspecialister till en workshop och 
även skicka ut enkät alla ögonkliniker för att få en 
dialog kring nuvarande bestämmelser för indrag-
ning av körkort.

Tillgänglighet defi nierar sitt arbete att omfatta 
Tillgänglighet inom glaukomsjukvården. I detta 
ingår bland annat den medlemsenkät som plane-
ras i samarbete med ett läkemedelsföretag.

Yngre med glaukom tittar på hur Glaukomförbun-
det ska nå ut till yngre med glaukom, bland annat 
genom sociala medier.

Digital utveckling Målet är att höja kunskapsnivån 
kring den digitala tekniken i glaukomföreningarna 
– och i förlängningen även hos medlemmarna 
– för att öka spridningen av information om glau-
kom och om Glaukomförbundets verksamhet.

Landet runt 
Det börjar nu ”hända saker” i våra glaukomföre-
ningar. Några årsmöten har hållits eller hålls i 
höst, bland annat Syd, Dalarna norra, Dalarna 
södra, Gävleborg, Värmland och Västerbotten. 
Några föreningar fi rar jubileum: Västernorrland
20 år, Uppland 20 år, och Örebro län 10 år.

Västmanland och Örebro har genomfört caféträffar 
i sommar och fl er är inbokade. 

Dalarna norra bjuder in till ett möte kring glau-
kom och körkort med Krister Inde som medver-
kande. 

Stockholm räknar med att inbjuda medlemmarna, 
bland annat till möte med fokus på synhjälpmedel. 

Syd planerar ett ambitiöst program med glaukom-
träffar av olika slag, fysiska såväl som digitala, 
studiecirklar och glaukomskola.

Höstkonferens 20-21 okt
Inbjudan till Höstkonferens har gått ut till alla 
glaukomföreningar och vi vill nu gärna träffas 
fysiskt för att diskutera aktuella frågor, verksam-
hetens inriktning för 2022, få ta del av nya forsk-
ningsrön och inte minst utbyta erfarenheter inom 
föreningsarbetet. 

Förbundsstyrelsen 
sammanträder nästa gång 
den 30 sept via Zoom.

Nr 5
Sept 2021 
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procent fått diagnosen. Idag har cirka 100 000 personer fått diagnosen glaukom men ungefär lika många svenskar ytterligare kan ha sjukdomen utan att veta om det. En ovanlig form av glaukom är akut trångvinkelglaukom, som uppträder plötsligt och är förknippad med stark smärta som beror på att det blir stopp i kammarvattenflödet så att trycket i ögat blir mycket högt. Drabbade bör söka läkare akut för att omgående få behandling.
Kunskap om sjukdomen ger trygghet och gör det lättare att ta ansvar för den livslånga behandling som blir en följd av diagnosen glaukom.

1 

Vad är Glaukom?
Glaukom är en ögonsjukdom som drabbar synnerven. Synnerven förmedlar synintryck till hjärnan och en skada leder till att synfältet gradvis krymper med fläckvis synbortfall. Skadorna uppstår oftast på grund av för högt vätsketryck i ögat, men man kan också ha sjukdomen utan att trycket är förhöjt. 

Glaukom kallas även för grön starr och kan uppträda 
grön starr och kan uppträda 
grön starri flera olika former. Den vanligaste varianten kallas öppenvinkelglaukom. Det kammarvatten som produceras och bland annat gör att ögat ”håller formen” filtreras inte ut på normalt sätt, vilket leder till att trycket i ögat stiger.

Glaskropp

Synnerv

Kammarvatten i främre kammaren

Hornhinna

Lins

Regnbågshinna

Kammarvinkel

Informationsmaterial
beställs av Glaukomföreningarna utan kostnad av
Birgitta Fors, info@glaukomforbundet.se, tel 070-750 00 11
Beställ i god tid inför era arrangemang!

 Svår att upptäcka, 5-6 % drabbas
 Synnerven förtvinar – synfältet minskar fl äckvis
 Kan inte botas – men kan bromsas
 Behandlas med ögondroppar, laser och kirurgi

Läs mer om GLAUKOM och Glaukomförbundet på 
www.glaukomforbundet.se

GLAUKOM
grön starr

Den lömska ögonsjukdomen!
Exempel på synfältsbortfall

Upptäck glaukom i tid! Mät ögontrycket 
och undersök ögonbotten hos optiker eller läkare.

Broschyr 
Vad är Glaukom?
A5, 12 sid. Om sjukdo-
men glaukom, under-
sökning och diagnos, 
behandling, att leva 
med glaukom och 
ärftlighet. Kontakt-
uppgifter till alla 
glaukomföreningar. 

Affi sch
GLAUKOM
A4 och A3
Kort info om 
glaukom.
Plats för 
egen text.
PDF för egen 
utskrift eller 
tryck.

Mer infomaterial och 
service från förbundet 
hittar du på nästa sida! 

Du som har glaukom!

BLI MEDLEM
i Glaukomföreningen Syd

Då får Du
• Veta mera om glaukom
• Utbyta erfarenheter med andra
• Tidningen Ögontrycket 4 nr per år 

  (finns som taltidning)

Medlemsavgift 200 kr, familjemedlem 50 kr 
Betala till Plusgiro nr 444 14 56-3. 

Glöm inte att skriva namn, adress och telefonnr!

Om Du undrar över något, ring 070-612 01 76 
eller skriv till syd@glaukomforbundet.se

Läs mer om glaukom på
www.glaukomforbundet.se

Flyer
BLI MEDLEM
A5, 2 sid
Medlems-
värvning med 
respektive 
förenings upp-
gifter och info 
om Glaukom-
förbundet. Min. 
upplaga 500 ex.

Presentationsfolder
Flera föreningar har anlitat Birgitta för hjälp med layout 
och tryckning av egen folder. Kontakta Birgitta för offert.

Att 

SE
är en 

självklarhet!

Glaukom – grön starr
 En lömsk ögonsjukdom som är 

svår att upptäcka, 5–6 % drabbas 

Skadlig faktor
 Högt ögontryck

Vad händer?
 Synnerven förtvinar
 Synfältet minskar fläckvis

Hur behandlas glaukom?
 Ögondroppar
 Laserbehandling
 Kirurgiskt ingrepp

Upptäck i tid!
 Mät ögontrycket hos optiker eller läkare
 Kan inte botas – men kan bromsas 

vid tidig upptäckt 

Forskning pågår!

Fickfolder Att SE är 
en självklarhet! 
Visitkortsstorlek, 4 sid. 
Korta fakta om glaukom.

Mikä on 
glaukooma?

Finns även på fi nska.Finns även på fi nska.

Flik 14 b



Övriga erbjudanden
Beställs av Birgitta Fors, info@glaukomforbundet.se, tel 070-750 00 11

Banner Stand
Eco L-Banner
Praktiskt display-
system med klämlist 
upptill och nedtill. 
90 x 200 cm. 2,6 kg  
Pris: 1 300 kr. .

Rollup
Eco Standard
Med klämlist, kas-
sett med två fötter
85 x 200 cm. 3,8 kg
Pris: 1 500 kr. 
För båda gäller:
Före ningens namn 
trycks på duken.  
Väska ingår.  
Originalarbete och 
frakt tillkommer.

Adressetikett
Med logo och 
kontaktuppgifter.
18 st/ark
Självhäftande
Utan kostnad

Etikett med logo
Stor logo: 18 st/ ark
Liten logo: 32 st/ark
Självhäftande
Utan kostnad

Kulspetspenna med touch för smartphone/
surfplatta. Pris: 10 kr/st. Frakt ingår.

Den lömska 
ögonsjukdomen!
• Svår att upptäcka 
 5–6 % drabbas

• Synnerven 
 förtvinar

– synfältet 
 minskar fläckvis

• Kan inte botas 
 – men bromsas

• Behandlas med 
 ögondroppar, 
 laser och kirurgi

Läs mer om glaukom på
www.glaukomforbundet.se

Exempel på synfältsbortfall

Glaukomföreningen
Västernorrland

GLAUKOM
– grön starr

Upptäck glaukom i tid! 
Mät ögontrycket och undersök 

ögonbotten hos optiker eller läkare.
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Bordsduk till mässor etc
250 x 150 cm. Pris: Ca 1 000 kr + frakt 

Övriga uppdrag
Birgitta Fors erbjuder alla föreningar hjälp med trycksaker, marknads-
föringsmaterial och reklamartiklar. Ta kontakt för rådgivning och offert.

Nyckelring med LED-
fi cklampa/fl asköppnare
Pris: 20 kr/st. 
Frakt ingår. Nyhet! Notisblock 

10 x 7,5 cm, 25 blad, självhäftande. 
Pris: 5 kr/st. Frakt ingår.

 för smartphone/

Nyhet! Notisblock 

   

   

   

 

  

   

   

   

www.glaukomforbundet.se



2020 har ti ll nästan alla delar av Svenska 
Glaukomförbundets verksamhet påverkats av 
coronapandemin. Dett a förhållande kommer 
att  fortsätt a första halvåret 2021. Det betyder 
att  glaukomföreningarnas akti viteter försvåras, 
både de utåtriktade och för medlemmarna. 
Samti digt får förbundet möjlighet att  skapa 
kontakter via andra metoder, ti ll exempel 
digitalt och via sociala medier. Antalet med-
lemmar har trots allt ökat under 2020 tack 
vare fi na och uppfi nningsrika insatser av 
föreningarna runt om i Sverige. 

Medlemsökningen sker dock tyvärr i lägre 
takt än ti digare år. Ökningen är fyra procent. 
Totala antalet medlemmar år 2020 är 3 565. 
Den stora osäkerheten kring smitt spridningen 
under pandemin försvårar arbetet att  rekry-
tera nya medlemmar. De 17 föreningarna runt 
om i landet kan bli 19 om Gotland och Halland 
ti llkommer. 

Både föreningar, medlemmar och olika mott ag-
ningar inom ögonsjukvården får ti llgång ti ll en 
av de fräschaste ti dningarna inom funkti ons-
rätt srörelsen – Ögontrycket – där fyra nummer 

 Verksamhetsplan 2021 
– ett år med pånyttfödelse!

planeras under året. Tidningen är Glaukom-
förbundets ansikte utåt och en vikti g källa ti ll 
aktuell informati on för många. 

Hemsidan fortsätt er vara välbesökt och en 
eff ekti v väg ti ll nya medlemmar. Den kan hela 
ti den breddas och förbätt ras och det behövs 
därför ett  fortlöpande utveckling s arbete. 
Hemsidan och Ögontrycket har fått  ökad 
betydelse under pandemin som en följd av 
att  fl er människor använder digitala vägar 
ti ll informati on och akti vitet. Under 2020 
har vi också startat en Facebooksida. Arbe-
tet med att  sprida Ögontrycket, hemsidan 
och Facebooksidan ti ll ännu fl er fortsätt er. 
Glaukomförbun det behöver utveckla de 
nya vägarna att  kommunicera och utveckla 
kontakterna. 

Inom Sveriges regioner (landsti ngen) pågår 
ett  brett  arbete för bätt re kunskapsstyrning 
av svensk sjukvård. Gruppen ögonsjukdomar 
har ett  eget Nati onellt Program Område (NPO) 
samt en egen Nati onell Arbetsgrupp (NAG) 
kring diagnosen Glaukom. Gruppen planerar 
i början av 2021 att  presentera en rapport om ➨



prioriteringar och ökad ti llgänglighet i hela lan-
det inom glaukomsjukvården.  Vikti ga insatser 
behövs för att  sprida nya kunskaper samt att  
förbätt ra kvalitetsarbetet bland annat genom 
bra diagnosregister. Glaukomförbundets enkät 
om ti llgänglighet som genomfördes 2019 ingår 
i arbetsgruppens underlag och kan eventuellt 
genomföras på nytt . Förbundet planerar att  
ti llsätt a en särskild arbetsgrupp kring frågan 
om ti llgänglighet.

Projektet Chans Till Dispens, CTD, avslutades 
våren 2020 och resultaten är mitt  inne i en 
off ensiv kring frågan om rätt en ti ll fl er och 
förbätt rade metoder att  pröva möjligheterna 
ti ll körkort för personer som drabbats av syn-
fältsbortf all. Glaukomförbundet ska fortsätt a 
agera ti llsammans med experter inom trafi k-
medicin och CTD-projektets medarbetare samt 
trafi kpoliti ker i riksdagen. Förbundet kommer 
att  ti llsätt a en särskild arbetsgrupp som får i 
uppgift  att  arbeta med frågorna. Under 2021 
pågår Transportstyrelsens arbete med att  
presentera en ö versyn av de medicinska 
synkraven i Tran sportstyrelsens föreskrift er 
om medicinska krav för innehav av körkort. 
Parallellt med dett a arbete pågår ett  intensivt 

arbete med att  öppna möjligheter ti ll prakti s-
ka förarprov även för personer med synfälts-
begränsningar.

Glaukomförbundet har under 2020 fortlöpande 
utvecklat kontakterna med Studieförbundet 
Vuxenskolan i hela Sverige. Dett a arbete ska 
fortsätt a under 2021 bland annat med inrikt-
ning på att  utveckla de digitala metoderna. 

Genom att  Svenska Glaukomförbundet ansöker 
om medlemskap i Funkti onsrätt  Sverige ökar 
möjligheterna ti ll nya kontakter betydligt. När 
formerna för ett  medlemskap blir klara kan det 
bli aktuellt att  skapa en särskild arbetsgrupp 
inom förbundet med uppgift  att  följa engage-
manget inom Funkti onsrätt  Sverige. Nya kon-
takter med systerorganisati oner i de andra 
nordiska länderna ska återupptas så snart det 
blir möjligt. Detsamma gäller kontakterna med 
de certi fi erade opti kerna i Sverige.

Under 2021 föreslås en konferens under hösten 
med deltagare från alla glaukomföreningar. 
Syft et är att  gemensamt förbereda en off ensiv 
i frågor kring ti llgänglighet och kvalitet i ögon-
sjukvården.

➨



A • Organisation
Verksamheten i Halland har utvecklats och under 2021 hoppas vi att  en intressegrupp kan bildas. 
Under verksamhetsåret kommer värvning av nya medlemmar fortsatt  att  prioriteras.

 Nr Aktivitet Långsiktigt mål Mål 2021 Ansvarig 

 1 Start av nya föreningar Det skall fi nnas föreningar i hela landet Förberedelser för ny förening FS
    på Gotland

 2 Start av nya intressegrupper Medlemmar som bor perifert skall Halland Reg För
   kunna delta i akti viteter lokalt

 3 Föreningshandboken Förenkla start för nya föreningar och Uppdateras löpande FS
   utgöra stöd för alla föreningsstyrelser

 4 Ögonaböj Ge aktuell informati on ti ll förenings- 6 nummer FS
   funkti onärer eft er varje styrelsemöte

 5 Medlemsvärvning Öka medlemsantalet med 3 750 medlemmar totalt  Reg För
   250 medlemmar per år

 6 Familjemedlemskap Alla föreningar ska erbjuda Familjemedlemmar ökar Reg För
   familjemedlemskap för närstående i alla regionala föreningar 
   ti ll fullbetalande medlemmar

 7 Arbetsgrupper Utse arbetsgrupper som utreder vissa 2 arbetsgrupper i förbundet FS/Reg för
   områden och kommer med förslag och någon i de regionala
   ti ll åtgärder föreningarna

 8 Glaukom och körkort Stött a medlemmar i körkortsfrågor Följa Riksdagens beslut och FS
    Transportstyrelsens utredning

 Nr Aktivitet Långsiktigt mål Mål 2021 Ansvarig 

 1 Start av nya föreningar Det skall fi nnas föreningar i hela landet Förberedelser för ny förening FS
    på Gotland

 2 Start av nya intressegrupper Medlemmar som bor perifert skall Halland Reg För
   kunna delta i akti viteter lokalt

 3 Föreningshandboken Förenkla start för nya föreningar och Uppdateras löpande FS
   utgöra stöd för alla föreningsstyrelser

 4 Ögonaböj Ge aktuell informati on ti ll förenings- 6 nummer FS
   funkti onärer eft er varje styrelsemöte

 5 Medlemsvärvning Öka medlemsantalet med 3 750 medlemmar totalt  Reg För
   250 medlemmar per år

 6 Familjemedlemskap Alla föreningar ska erbjuda Familjemedlemmar ökar Reg För
   familjemedlemskap för närstående i alla regionala föreningar 
   ti ll fullbetalande medlemmar

 7 Arbetsgrupper Utse arbetsgrupper som utreder vissa 2 arbetsgrupper i förbundet FS/Reg för
   områden och kommer med förslag och någon i de regionala
   ti ll åtgärder föreningarna

 8 Glaukom och körkort Stött a medlemmar i körkortsfrågor Följa Riksdagens beslut och FS
    Transportstyrelsens utredning

 Nr Aktivitet Långsiktigt mål Mål 2021 Ansvarig 

 1 Start av nya föreningar Det skall fi nnas föreningar i hela landet Förberedelser för ny förening FS
    på Gotland

 2 Start av nya intressegrupper Medlemmar som bor perifert skall Halland Reg För

 3 Föreningshandboken Förenkla start för nya föreningar och Uppdateras löpande FS

 4 Ögonaböj Ge aktuell informati on ti ll förenings- 6 nummer FS

 5 Medlemsvärvning Öka medlemsantalet med 3 750 medlemmar totalt  Reg För

 6 Familjemedlemskap Alla föreningar ska erbjuda Familjemedlemmar ökar Reg För
   familjemedlemskap för närstående i alla regionala föreningar 

 7 Arbetsgrupper Utse arbetsgrupper som utreder vissa 2 arbetsgrupper i förbundet FS/Reg för
   områden och kommer med förslag och någon i de regionala
   ti ll åtgärder föreningarna

 8 Glaukom och körkort Stött a medlemmar i körkortsfrågor Följa Riksdagens beslut och FS
    Transportstyrelsens utredning

 Nr Aktivitet Långsiktigt mål Mål 2021 Ansvarig 

 1 Start av nya föreningar Det skall fi nnas föreningar i hela landet Förberedelser för ny förening FS

 2 Start av nya intressegrupper Medlemmar som bor perifert skall Halland Reg För

 3 Föreningshandboken Förenkla start för nya föreningar och Uppdateras löpande FS

 4 Ögonaböj Ge aktuell informati on ti ll förenings- 6 nummer FS

 5 Medlemsvärvning Öka medlemsantalet med 3 750 medlemmar totalt  Reg För

 6 Familjemedlemskap Alla föreningar ska erbjuda Familjemedlemmar ökar Reg För

 7 Arbetsgrupper Utse arbetsgrupper som utreder vissa 2 arbetsgrupper i förbundet FS/Reg för

 8 Glaukom och körkort Stött a medlemmar i körkortsfrågor Följa Riksdagens beslut och FS

 Nr Aktivitet Långsiktigt mål Mål 2021 Ansvarig 

 1 Start av nya föreningar Det skall fi nnas föreningar i hela landet Förberedelser för ny förening FS
    på Gotland

 2 Start av nya intressegrupper Medlemmar som bor perifert skall Halland Reg För
   kunna delta i akti viteter lokalt

 3 Föreningshandboken Förenkla start för nya föreningar och Uppdateras löpande FS
   utgöra stöd för alla föreningsstyrelser

 4 Ögonaböj Ge aktuell informati on ti ll förenings- 6 nummer FS
   funkti onärer eft er varje styrelsemöte

 5 Medlemsvärvning Öka medlemsantalet med 3 750 medlemmar totalt  Reg För
   250 medlemmar per år

 6 Familjemedlemskap Alla föreningar ska erbjuda Familjemedlemmar ökar Reg För
   familjemedlemskap för närstående i alla regionala föreningar 
   ti ll fullbetalande medlemmar

 7 Arbetsgrupper Utse arbetsgrupper som utreder vissa 2 arbetsgrupper i förbundet FS/Reg för
   områden och kommer med förslag och någon i de regionala
   ti ll åtgärder föreningarna

 8 Glaukom och körkort Stött a medlemmar i körkortsfrågor Följa Riksdagens beslut och FS
    Transportstyrelsens utredning



 9 Höstkonferens Utveckla verksamheter och strategier Grundligt bearbeta
    verksamhetsplan 2022-2023 FS/Reg för

    

B • Föreningsverksamhet
Informati onsmöten av olika slag är föreningarnas vikti gaste akti vitet. Beroende på lokala förutsätt ningar 
fi nns andra akti viteter som medlemmarna har stor glädje av, exempelvis medlemsresor. Föreningens 
akti viteter är också vikti ga för att  behålla medlemmar.

 Nr Aktivitet Långsiktigt mål Mål 2021 Ansvarig 

 10 Öppna, allmänna möten Öka kunskapen om glaukom  2 möten per regional förening Reg För
   hos allmänheten

 11 Medlemsmöten, t ex årsmöten Ökad delakti ghet och samhörighet 2 möten per regional förening Reg För

 12 Möten med nya medlemmar Stärka och stött a nya medlemmar 1 möte per regional förening Reg För

 13 Samtalsträff ar/glaukomkaféer Ge medlemmar ti llfälle ti ll 3-5 akti viteter per reg förening Reg För
   erfarenhetsutbyte om glaukom

 14 Regionala informati onsprojekt Underlätt a för föreningarna att  kunna Någon akti vitet  Reg För
   genomföra särskilda informati onsprojekt  per regional förening
   genom ekonomiskt bidrag från förbundet

 15 Medlemsvård, exempelvis resa Sti mulera social samvaro och En akti vitet per regional  Reg För
  eller studiebesök erfarenhetsutbyte om glaukom förening

 16 Medlemsenkäter Få medlemmarnas åsikter som underlag 1 enkät per regional förening FS/Reg för  
   för påverkan

    

 Nr Aktivitet Långsiktigt mål Mål 2021 Ansvarig 

 10 Öppna, allmänna möten Öka kunskapen om glaukom  2 möten per regional förening Reg För
   hos allmänheten

 11 Medlemsmöten, t ex årsmöten Ökad delakti ghet och samhörighet 2 möten per regional förening Reg För

 12 Möten med nya medlemmar Stärka och stött a nya medlemmar 1 möte per regional förening Reg För

 13 Samtalsträff ar/glaukomkaféer Ge medlemmar ti llfälle ti ll 3-5 akti viteter per reg förening Reg För
   erfarenhetsutbyte om glaukom

 14 Regionala informati onsprojekt Underlätt a för föreningarna att  kunna Någon akti vitet  Reg För
   genomföra särskilda informati onsprojekt  per regional förening
   genom ekonomiskt bidrag från förbundet

 15 Medlemsvård, exempelvis resa Sti mulera social samvaro och En akti vitet per regional  Reg För
  eller studiebesök erfarenhetsutbyte om glaukom förening

 16 Medlemsenkäter Få medlemmarnas åsikter som underlag 1 enkät per regional förening FS/Reg för  
   för påverkan

 Nr Aktivitet Långsiktigt mål Mål 2021 Ansvarig 

 10 Öppna, allmänna möten Öka kunskapen om glaukom  2 möten per regional förening Reg För

 11 Medlemsmöten, t ex årsmöten Ökad delakti ghet och samhörighet 2 möten per regional förening Reg För

 12 Möten med nya medlemmar Stärka och stött a nya medlemmar 1 möte per regional förening Reg För

 13 Samtalsträff ar/glaukomkaféer Ge medlemmar ti llfälle ti ll 3-5 akti viteter per reg förening Reg För

 14 Regionala informati onsprojekt Underlätt a för föreningarna att  kunna Någon akti vitet  Reg För
   genomföra särskilda informati onsprojekt  per regional förening

 15 Medlemsvård, exempelvis resa Sti mulera social samvaro och En akti vitet per regional  Reg För
  eller studiebesök erfarenhetsutbyte om glaukom förening

 16 Medlemsenkäter Få medlemmarnas åsikter som underlag 1 enkät per regional förening FS/Reg för  

 Nr Aktivitet Långsiktigt mål Mål 2021 Ansvarig 

 10 Öppna, allmänna möten Öka kunskapen om glaukom  2 möten per regional förening Reg För

 11 Medlemsmöten, t ex årsmöten Ökad delakti ghet och samhörighet 2 möten per regional förening Reg För

 12 Möten med nya medlemmar Stärka och stött a nya medlemmar 1 möte per regional förening Reg För

 13 Samtalsträff ar/glaukomkaféer Ge medlemmar ti llfälle ti ll 3-5 akti viteter per reg förening Reg För

 14 Regionala informati onsprojekt Underlätt a för föreningarna att  kunna Någon akti vitet  Reg För

 15 Medlemsvård, exempelvis resa Sti mulera social samvaro och En akti vitet per regional  Reg För

 16 Medlemsenkäter Få medlemmarnas åsikter som underlag 1 enkät per regional förening FS/Reg för  

 Nr Aktivitet Långsiktigt mål Mål 2021 Ansvarig 

 10 Öppna, allmänna möten Öka kunskapen om glaukom  2 möten per regional förening Reg För
   hos allmänheten

 11 Medlemsmöten, t ex årsmöten Ökad delakti ghet och samhörighet 2 möten per regional förening Reg För

 12 Möten med nya medlemmar Stärka och stött a nya medlemmar 1 möte per regional förening Reg För

 13 Samtalsträff ar/glaukomkaféer Ge medlemmar ti llfälle ti ll 3-5 akti viteter per reg förening Reg För
   erfarenhetsutbyte om glaukom

 14 Regionala informati onsprojekt Underlätt a för föreningarna att  kunna Någon akti vitet  Reg För
   genomföra särskilda informati onsprojekt  per regional förening
   genom ekonomiskt bidrag från förbundet

 15 Medlemsvård, exempelvis resa Sti mulera social samvaro och En akti vitet per regional  Reg För
  eller studiebesök erfarenhetsutbyte om glaukom förening

 16 Medlemsenkäter Få medlemmarnas åsikter som underlag 1 enkät per regional förening FS/Reg för  
   för påverkan

 9 Höstkonferens Utveckla verksamheter och strategier Grundligt bearbeta
    verksamhetsplan 2022-2023 FS/Reg för
 9 Höstkonferens Utveckla verksamheter och strategier Grundligt bearbeta
    verksamhetsplan 2022-2023 FS/Reg för    verksamhetsplan 2022-2023 FS/Reg för
 9 Höstkonferens Utveckla verksamheter och strategier Grundligt bearbeta
    verksamhetsplan 2022-2023 FS/Reg för



 17 Medlemsbrev, utskick Regelbunden informati on ti ll 2 medlemsbrev per år Reg för 
   alla medlemmar + verksamhetsberätt else

 18 Glaukomskolor Starta glaukomskolor i samarbete 2 nya Glaukomskolor Reg För
   med ögonsjukvården i landet

 19 Samverkan med opti ker Ökad samverkan med opti ker  Erbjuda opti ker att  medverka Reg För
    på föreningsmöte

 20 Samverkan med Studieförbundet Utöka samverkan med SV regionalt Utvärdera och utveckla FS/Reg för
  Vuxenskolan, SV  samverkansavtalet

C • Opinionsbildning
Att  öka kunskapen om glaukom är en angelägen uppgift . Dett a gäller såväl hos allmänheten som 
myndigheter och insti tuti oner av olika slag. De bristande resurserna inom ögonsjukvården påkallar 
en väl genomtänkt opinionsbildande verksamhet.

 Nr Aktivitet Långsiktigt mål Mål 2021 Ansvarig

 21 Synas och höras i lokala medier Öka antalet referat, arti klar, insändare,  2 akti viteter per regional Reg För
   plugg- och föreningsannonser i förening
   dagsti dningar, annonsblad, radio/TV

 22 Samverkan med ögonsjukvården Tillsammans med ögonsjukvården verka 1 akti vitet Reg För
   för ökade resurser och ti llgänglighet per regional förening

 23 Seniormässor Öka kunskapen om glaukom hos Delta i 1 mässa Reg För
   allmänheten och rekrytera medlemmar per regional förening

 17 Medlemsbrev, utskick Regelbunden informati on ti ll 2 medlemsbrev per år Reg för 
   alla medlemmar + verksamhetsberätt else

 18 Glaukomskolor Starta glaukomskolor i samarbete 2 nya Glaukomskolor Reg För
   med ögonsjukvården i landet

 19 Samverkan med opti ker Ökad samverkan med opti ker  Erbjuda opti ker att  medverka Reg För
    på föreningsmöte

 20 Samverkan med Studieförbundet Utöka samverkan med SV regionalt Utvärdera och utveckla FS/Reg för
  Vuxenskolan, SV  samverkansavtalet

 17 Medlemsbrev, utskick Regelbunden informati on ti ll 2 medlemsbrev per år Reg för 
   alla medlemmar + verksamhetsberätt else

 18 Glaukomskolor Starta glaukomskolor i samarbete 2 nya Glaukomskolor Reg För
   med ögonsjukvården i landet

 19 Samverkan med opti ker Ökad samverkan med opti ker  Erbjuda opti ker att  medverka Reg För
    på föreningsmöte

 20 Samverkan med Studieförbundet Utöka samverkan med SV regionalt Utvärdera och utveckla FS/Reg för
  Vuxenskolan, SV  samverkansavtalet

 17 Medlemsbrev, utskick Regelbunden informati on ti ll 2 medlemsbrev per år Reg för 

 18 Glaukomskolor Starta glaukomskolor i samarbete 2 nya Glaukomskolor Reg För

 19 Samverkan med opti ker Ökad samverkan med opti ker  Erbjuda opti ker att  medverka Reg För

 20 Samverkan med Studieförbundet Utöka samverkan med SV regionalt Utvärdera och utveckla FS/Reg för

 17 Medlemsbrev, utskick Regelbunden informati on ti ll 2 medlemsbrev per år Reg för 
   alla medlemmar + verksamhetsberätt else

 18 Glaukomskolor Starta glaukomskolor i samarbete 2 nya Glaukomskolor Reg För
   med ögonsjukvården i landet

 19 Samverkan med opti ker Ökad samverkan med opti ker  Erbjuda opti ker att  medverka Reg För
    på föreningsmöte

 20 Samverkan med Studieförbundet Utöka samverkan med SV regionalt Utvärdera och utveckla FS/Reg för
  Vuxenskolan, SV  samverkansavtalet

 Nr Aktivitet Långsiktigt mål Mål 2021 Ansvarig

 21 Synas och höras i lokala medier Öka antalet referat, arti klar, insändare,  2 akti viteter per regional Reg För
   plugg- och föreningsannonser i förening
   dagsti dningar, annonsblad, radio/TV

 22 Samverkan med ögonsjukvården Tillsammans med ögonsjukvården verka 1 akti vitet Reg För
   för ökade resurser och ti llgänglighet per regional förening

 23 Seniormässor Öka kunskapen om glaukom hos Delta i 1 mässa Reg För
   allmänheten och rekrytera medlemmar per regional förening

 Nr Aktivitet Långsiktigt mål Mål 2021 Ansvarig

 21 Synas och höras i lokala medier Öka antalet referat, arti klar, insändare,  2 akti viteter per regional Reg För
   plugg- och föreningsannonser i förening

 22 Samverkan med ögonsjukvården Tillsammans med ögonsjukvården verka 1 akti vitet Reg För
   för ökade resurser och ti llgänglighet per regional förening

 23 Seniormässor Öka kunskapen om glaukom hos Delta i 1 mässa Reg För
   allmänheten och rekrytera medlemmar per regional förening

 Nr Aktivitet Långsiktigt mål Mål 2021 Ansvarig

 21 Synas och höras i lokala medier Öka antalet referat, arti klar, insändare,  2 akti viteter per regional Reg För

 22 Samverkan med ögonsjukvården Tillsammans med ögonsjukvården verka 1 akti vitet Reg För

 23 Seniormässor Öka kunskapen om glaukom hos Delta i 1 mässa Reg För

 Nr Aktivitet Långsiktigt mål Mål 2021 Ansvarig

 21 Synas och höras i lokala medier Öka antalet referat, arti klar, insändare,  2 akti viteter per regional Reg För
   plugg- och föreningsannonser i förening
   dagsti dningar, annonsblad, radio/TV

 22 Samverkan med ögonsjukvården Tillsammans med ögonsjukvården verka 1 akti vitet Reg För
   för ökade resurser och ti llgänglighet per regional förening

 23 Seniormässor Öka kunskapen om glaukom hos Delta i 1 mässa Reg För
   allmänheten och rekrytera medlemmar per regional förening



 24 Världsglaukomveckan Delta i den världsomfatt ande akti viteten Sannolikt få akti viteter med Reg För
   och öka kunskapen om glaukom hänsyn ti ll coronapandemin

 25 Bearbeta politi ker Tillsammans med ögonsjukvården 1 akti vitet Reg För  
   lyft a fram glaukomfrågorna per regional förening

 26 Besök hos seniororganisati oner Öka insikten om glaukom hos den vikti ga 3-5 besök Reg För  
  som PRO, SPF m fl  riskgruppen/ålersgruppen pensionärer per regional förening

D • Ögontrycket
Ögontrycket (ÖT) är vårt vikti gaste redskap för informati on ti ll medlemmar och allmänhet. 
Tidningen är betydelsefull i medlemsvärvningen och för intern och extern kommunikati on. 
Att  öka spridningen av Ögontrycket är angeläget.

 Nr Aktivitet Långsiktigt mål Mål 2021 Ansvarig

 27 Utgivning av ti dningen Medlemmar och andra intressenter ska Utgivning av 4 nummer FS
  Ögontrycket hållas uppdaterade om forskning och
   behandling av glaukom samt om det som
   händer i föreningar och förbund    

 28 Externa utskick av Ögontrycket Sprida ÖT ti ll ögonmott agningar, Se över och komplett era  Reg För
   vårdcentraler, opti ker, bibliotek med fl era nuvarande utskick     

 24 Världsglaukomveckan Delta i den världsomfatt ande akti viteten Sannolikt få akti viteter med Reg För
   och öka kunskapen om glaukom hänsyn ti ll coronapandemin

 25 Bearbeta politi ker Tillsammans med ögonsjukvården 1 akti vitet Reg För  
   lyft a fram glaukomfrågorna per regional förening

 26 Besök hos seniororganisati oner Öka insikten om glaukom hos den vikti ga 3-5 besök Reg För  
  som PRO, SPF m fl  riskgruppen/ålersgruppen pensionärer per regional förening

 24 Världsglaukomveckan Delta i den världsomfatt ande akti viteten Sannolikt få akti viteter med Reg För
   och öka kunskapen om glaukom hänsyn ti ll coronapandemin

 25 Bearbeta politi ker Tillsammans med ögonsjukvården 1 akti vitet Reg För  
   lyft a fram glaukomfrågorna per regional förening

 26 Besök hos seniororganisati oner Öka insikten om glaukom hos den vikti ga 3-5 besök Reg För  
  som PRO, SPF m fl  riskgruppen/ålersgruppen pensionärer per regional förening

 24 Världsglaukomveckan Delta i den världsomfatt ande akti viteten Sannolikt få akti viteter med Reg För

 25 Bearbeta politi ker Tillsammans med ögonsjukvården 1 akti vitet Reg För  

 26 Besök hos seniororganisati oner Öka insikten om glaukom hos den vikti ga 3-5 besök Reg För  

 24 Världsglaukomveckan Delta i den världsomfatt ande akti viteten Sannolikt få akti viteter med Reg För
   och öka kunskapen om glaukom hänsyn ti ll coronapandemin

 25 Bearbeta politi ker Tillsammans med ögonsjukvården 1 akti vitet Reg För  
   lyft a fram glaukomfrågorna per regional förening

 26 Besök hos seniororganisati oner Öka insikten om glaukom hos den vikti ga 3-5 besök Reg För  
  som PRO, SPF m fl  riskgruppen/ålersgruppen pensionärer per regional förening

 Nr Aktivitet Långsiktigt mål Mål 2021 Ansvarig

 27 Utgivning av ti dningen Medlemmar och andra intressenter ska Utgivning av 4 nummer FS
  Ögontrycket hållas uppdaterade om forskning och
   behandling av glaukom samt om det som
   händer i föreningar och förbund    

 28 Externa utskick av Ögontrycket Sprida ÖT ti ll ögonmott agningar, Se över och komplett era  Reg För
   vårdcentraler, opti ker, bibliotek med fl era nuvarande utskick     

 Nr Aktivitet Långsiktigt mål Mål 2021 Ansvarig

 27 Utgivning av ti dningen Medlemmar och andra intressenter ska Utgivning av 4 nummer FS

   händer i föreningar och förbund    

 28 Externa utskick av Ögontrycket Sprida ÖT ti ll ögonmott agningar, Se över och komplett era  Reg För
   vårdcentraler, opti ker, bibliotek med fl era nuvarande utskick     

 Nr Aktivitet Långsiktigt mål Mål 2021 Ansvarig

 27 Utgivning av ti dningen Medlemmar och andra intressenter ska Utgivning av 4 nummer FS

   händer i föreningar och förbund    

 28 Externa utskick av Ögontrycket Sprida ÖT ti ll ögonmott agningar, Se över och komplett era  Reg För
   vårdcentraler, opti ker, bibliotek med fl era nuvarande utskick     

 Nr Aktivitet Långsiktigt mål Mål 2021 Ansvarig

 27 Utgivning av ti dningen Medlemmar och andra intressenter ska Utgivning av 4 nummer FS
  Ögontrycket hållas uppdaterade om forskning och
   behandling av glaukom samt om det som
   händer i föreningar och förbund    

 28 Externa utskick av Ögontrycket Sprida ÖT ti ll ögonmott agningar, Se över och komplett era  Reg För
   vårdcentraler, opti ker, bibliotek med fl era nuvarande utskick     



Antagen av förbundsstyrelsen 2021-01-26

E • Information
Hemsidan och informati onsmaterial är nytti  ga redskap för att  konti nuerligt nå ut ti ll 
medlemmar och allmänhet. De är även vikti ga i medlemsrekryteringen och opinionsbildningen. 

 Nr Aktivitet Långsiktigt mål Mål 2021 Ansvarig

 29 Hemsidan – allmänt Uppdatering av fakta om glaukom, Löpande FS 
   forskning och akti viteter i förbundet.
   Korta fi lmer/föreläsningar om glaukom. 

 30 Hemsidan – föreningar Konti nuerlig informati on om de regionala Inbjudan ti ll alla akti viteter och FS/Reg För  
   föreningarna och deras verksamhet  referat och bilder eft er 
    genomförda arrangemang

 31 Facebook-sida En informati onskanal som komplett erar Att  få 600 följare och engagera FS
   Ögontrycket och hemsidan med aktuella fl er personer som regelbundet
   forskningsarti klar, ti ps i vardagen, intresse- bidrar med korta inslag/ti ps
   politi k och även lätt samma inslag 

 32 Informati onsmaterial,  Tillhandahålla hjälpmedel för att  sprida Revidering av broschyren FS 
  reklamarti klar  informati on om glaukom. ”Vad är glaukom?”

    Alla regionala föreningar ska ha möjlighet Löpande Reg För
   att  sprida informati on om glaukom 
   och marknadsföra sin förening.

 Nr Aktivitet Långsiktigt mål Mål 2021 Ansvarig

 29 Hemsidan – allmänt Uppdatering av fakta om glaukom, Löpande FS 
   forskning och akti viteter i förbundet.
   Korta fi lmer/föreläsningar om glaukom. 

 30 Hemsidan – föreningar Konti nuerlig informati on om de regionala Inbjudan ti ll alla akti viteter och FS/Reg För  
   föreningarna och deras verksamhet  referat och bilder eft er 
    genomförda arrangemang

 31 Facebook-sida En informati onskanal som komplett erar Att  få 600 följare och engagera FS
   Ögontrycket och hemsidan med aktuella fl er personer som regelbundet
   forskningsarti klar, ti ps i vardagen, intresse- bidrar med korta inslag/ti ps
   politi k och även lätt samma inslag 

 32 Informati onsmaterial,  Tillhandahålla hjälpmedel för att  sprida Revidering av broschyren FS 
  reklamarti klar  informati on om glaukom. ”Vad är glaukom?”

    Alla regionala föreningar ska ha möjlighet Löpande Reg För
   att  sprida informati on om glaukom 
   och marknadsföra sin förening.

 Nr Aktivitet Långsiktigt mål Mål 2021 Ansvarig

 29 Hemsidan – allmänt Uppdatering av fakta om glaukom, Löpande FS 

 30 Hemsidan – föreningar Konti nuerlig informati on om de regionala Inbjudan ti ll alla akti viteter och FS/Reg För  
   föreningarna och deras verksamhet  referat och bilder eft er 
    genomförda arrangemang

 31 Facebook-sida En informati onskanal som komplett erar Att  få 600 följare och engagera FS
   Ögontrycket och hemsidan med aktuella fl er personer som regelbundet
   forskningsarti klar, ti ps i vardagen, intresse- bidrar med korta inslag/ti ps

 32 Informati onsmaterial,  Tillhandahålla hjälpmedel för att  sprida Revidering av broschyren FS 
  reklamarti klar  informati on om glaukom. ”Vad är glaukom?”

    Alla regionala föreningar ska ha möjlighet Löpande Reg För

 Nr Aktivitet Långsiktigt mål Mål 2021 Ansvarig

 29 Hemsidan – allmänt Uppdatering av fakta om glaukom, Löpande FS 

 30 Hemsidan – föreningar Konti nuerlig informati on om de regionala Inbjudan ti ll alla akti viteter och FS/Reg För  

 31 Facebook-sida En informati onskanal som komplett erar Att  få 600 följare och engagera FS

 32 Informati onsmaterial,  Tillhandahålla hjälpmedel för att  sprida Revidering av broschyren FS 

    Alla regionala föreningar ska ha möjlighet Löpande Reg För

 Nr Aktivitet Långsiktigt mål Mål 2021 Ansvarig

 29 Hemsidan – allmänt Uppdatering av fakta om glaukom, Löpande FS 
   forskning och akti viteter i förbundet.
   Korta fi lmer/föreläsningar om glaukom. 

 30 Hemsidan – föreningar Konti nuerlig informati on om de regionala Inbjudan ti ll alla akti viteter och FS/Reg För  
   föreningarna och deras verksamhet  referat och bilder eft er 
    genomförda arrangemang

 31 Facebook-sida En informati onskanal som komplett erar Att  få 600 följare och engagera FS
   Ögontrycket och hemsidan med aktuella fl er personer som regelbundet
   forskningsarti klar, ti ps i vardagen, intresse- bidrar med korta inslag/ti ps
   politi k och även lätt samma inslag 

 32 Informati onsmaterial,  Tillhandahålla hjälpmedel för att  sprida Revidering av broschyren FS 
  reklamarti klar  informati on om glaukom. ”Vad är glaukom?”

    Alla regionala föreningar ska ha möjlighet Löpande Reg För
   att  sprida informati on om glaukom 
   och marknadsföra sin förening.
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Världsglaukomveckan 
 
Under Världsglaukomveckan (World Glaucoma Week, WGW) uppmärk-
sammas glaukom över hela världen. Den infaller årligen i början av mars, 
oftast vecka 11. Syftet med veckan är att öka kunskapen och förståelsen för 
glaukom och glaukomsjuka patienter hos anhöriga, allmänhet och 
beslutsfattare.  

Varje förening bör i god tid planera inför aktiviteter under veckan. Exempel 
på aktiviteter finns på listan över arrangemang som genomfördes 2019. 
 

1. Information till Ögontrycket 

Redaktören för Ögontrycket (ÖT) skickar i god tid ut förfrågan till föreningarna 
angående planerade aktiviteter under Världsglaukomveckan. Detta publiceras i 
ÖT nr 1 gällande år. För publiceringen behövs följande information: 

• Ort 
• Dag och tid 
• Plats och lokal 
• Aktivitet 
• Medverkande föreläsare 
• Arrangör 

 
2. Hemsidan 

Föreningens webbsida via Glaukomförbundets hemsida är ett självklart sätt att 
också informera om veckans aktiviteter. Skicka samma information som till ÖT 
till webbansvarig Birgitta Fors, webb@glaukomforbundet.se. Alla aktiviteter 
som annonseras på föreningens hemsida sammanställs även till en samlad 
arrangemanglista som publiceras under Nyheter och Kalendarium. 

Oktober 2019 
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VÄRLDSGLAUKOMVECKAN 
10-16 mars 2019

Föreningsaktiviteter landet runt

forts ➡

Glaukomföreningen Dalarna norra
Mora
Specsavers erbjuder alla 400 anställda vid 
FM Matt sson Mora Group, full synundersökning 
för endast 100 kronor, utan köptvång i buti ken. 
(Ord. pris 345 kr.) Erbjudandet gäller för den 
som beställer ti d mellan 11 mars–30 april.

Glaukomföreningen Gävleborg
Hudiksvall
Kulturhuset Glada Hudik, Storgatan 37
Onsdag 13 mars kl 15.00
Öppet möte där läkaren Eva Meszaros
föreläser om glaukom och berätt ar om 
ögonsjukvården vid Hudiksvalls sjukhus.

Glaukomföreningen Norrbotten
Luleå/Boden 
Sunderby Sjukhus 
Informati onsbord i sjukhusentrén under veckan

Luleå
Stadsvikens Hälsocentral, entrén plan 2 
Informati onsbord i under veckan 

Ica-MAXI Storheden 
Tisdag 12 mars kl 13.00-15.00 
Bemannat informati onsbord vid Ica-caféet. 

Piteå
ICA-Kvantum 
Tisdag 12 mars kl 10.00-14.00 
Bemannat informati onsbord 

Glaukomföreningen i Stockholm
Stockholm
Vårdforum, Karolinska sjukhuset Solna
Måndag 11 mars kl 9.00-12.00 
Vi informerar om glaukom och 
delar ut informati onsmaterial.

S:t Eriks Ögonsjukhus, aulan
Onsdag 13 mars kl 17.00-18.00 
Docent Enping Chen föreläser om glaukom.
Arrangör: S:t Eriks Ögonsjukhus.
Mer info: Se annons i dagspressen 4 mars.

Glaukomföreningen Småland
Jönköping 
Länssjukhuset Ryhov, Cymbalen
Tisdag 12 mars kl 19.00 
Informati on om glaukom och årsmöte.
Informati on om glaukom i sjukhusets entré 
hela veckan. 

Glaukomföreningen Syd
Halmstad
Hallands Sjukhus Halmstad, huvudentrén
Tisdag 12 mars kl 10.00-14.30
Bemannat informati onsbord

Helsingborg
Helsingborgs lasarett , huvudentrén
Torsdag 14 mars kl 10.00-14.30
Bemannat informati onsbord 

Väla Centrum, vid Opti ca
Lördag 16 mars kl 10.00-18.00
Bemannat informati onsbord

Lund
SUS, Huvudentrén Blocket, Geti ngevägen 4
Onsdag 13 mars kl 11.00–14.00
Bemannat informati onsbord

Malmö
SUS, Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 5
Tisdag 12 mars kl 14.00-15.30
Föreläsning om aktuell glaukomforskning och 
behandling av seniorprofessor 
Anders Heijl. Alla är välkomna. 
Fri entré.
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Ängelholm
ICA Maxi Stormarknad, Hugingatan 1
Måndag 11 mars kl 15.00-18.00
Bemannat informati onsbord

Glaukomföreningen Sörmland
Välkommen till våra Glaukomcaféer!
Vi informerar om Glaukom och bjuder på kaff e.

Katrineholm 
Glaukomcafé Hälsotorget Kullbergska sjukhuset 
Torsdag 14 mars kl 10.00–14.00

Nyköping 
Glaukomcafé, Konditori Mekka, 
Östra Storgatan 15 
Måndag 11 mars kl 14.00–15.30

Strängnäs 
Glaukomcafé, Café Prinsen, Järnvägsgatan 7 
Onsdag 13 mars kl 14.00–15.30

Trosa 
Glaukomcafé i Pensionärernas Hus,
Smäckbrogatan 27
Måndag 11 mars kl 13.00–15.00

Glaukomföreningen i Uppland
Uppsala 
Akademiska sjukhuset, 
Liljegrensalen, 
Ingång 55 BV
Tisdag 12 mars kl 15.00 
Glaukom – Ögonsjuk-
domen som inte märks 
förrän du fått  obotliga 
synskador. Ögonläkare Simon Shamoun
informerar och svarar på frågor om glaukom.

Glaukomföreningen Värmland
Karlstad 
Centralsjukhuset, huvudentrén 
Måndag 11 mars kl 11.00–14.00 
Tisdag 12 mars kl 11.00–14.00
Bemannat informati onsbord

Glaukomföreningen Väst
Skövde
Kyrkans Hus, Kyrkogatan 5, utanför matsalen
Onsdag 13 mars kl 10.30–13.00
Informati on om glaukom vid vårt bord. 
Direkt Opti k erbjuder grati s ögontrycksmät-
ning i sin buti k hela veckan.

Uddevalla
Torp Köpcentrum, vid Opti k & Hälsa
Fredag 15 mars kl 10.00–14.00
Opti k & Hälsa erbjuder grati s ögontrycksmät-
ning. Informati on om glaukom vid vårt bord. 

Glaukomföreningen Västerbotten
Umeå
Umeå Folkets Hus, lokal PB-salen
Tisdag den 12 mars kl 13.30
Föreläsning av överläkare Gauti  Johannesson
Kaff e och smörgås. Årsmötesförhandlingar

Glaukomföreningen Västernorrland
Sundsvall 
Sundsvalls sjukhus, Huvudentrén
Torsdag 14 mars kl 9–15. 
Bemannat informati onsbord

Glaukomföreningen Örebro län
Örebro 
Ögats dag på Universitetssjukhuset Örebro
M-huset, lokal Sott ern, bredvid Wilandersalen
Fredag 15 mars kl 13.00-14.30 
Specialistläkare Sema Elkor, ögonkliniken USÖ, Sema Elkor, ögonkliniken USÖ, Sema Elkor
föreläser om glaukom (grön starr). I samarbete 
med Syncentralen Örebro och Synskadades 
Riksförbund Örebro län.

Glaukomföreningen Östergötland
Norrköping 
Galleria Mirum Onsdag 13 mars 
Nedre planet kl 09.30–12.00 
Övre planet kl 13.00-15.00
Bemannat informati onsbord. 
Samtliga bibliotek i länet, även 
bokbussarna, får broschyren 
Vad är glaukom?
samt Östergötlands 
föreningsfolder.



    Föreningens aktiviteter    Flik 17 

– före, under och efter 
 
Här är en lista med tips på Opinionsbildande aktiviteter som kan genomföras i 
glaukomföreningen, både interna och externa. Varje aktivitet innebär planering, 
genomförande och efterarbete, här ges också förslag på detta.  
Tipsen kommer bland annat från deltagarna i workshopen Information & 
Marknadsföring på förbundets Inspirationskonferens den 12 oktober 2016. 
 
Opinionsbildande aktiviteter 

• Medlemsträff 
• Öppna möten för allmänt intresserade 
• Caféträff/Samtalsträff 
• Medlemsvärvning 
• Glaukomskola 
• Nyhetsbrev till medlemmarna 
• Mässor, Seniordagar, event 
• Informationsprojekt 
• Information på pensionärsträffar hos SPF, PRO m fl 
• Information hos organisationer, t ex Lions, Rotary 
• Samverkan med optiker 
• Föreläsning av ögonläkare, ögonsjuksköterskor, optiker m fl 
• Föreläsning om praktiska synhjälpmedel, belysning etc 
• Informationsbord sjukhus, ögonkliniker 
• Informationsmaterial, broschyrer, foldrar, ÖT på sjukhus, ögonkliniker, 

vårdcentraler, hos optiker m fl 
• Aktiviteter under Världsglaukomveckan 
• Träffar, kontakter med personal inom ögonsjukvården 
• Studiebesök kring synhjälpmedel etc 
• Studiecirkel 
• Medlemsresa 
• Medlemsenkät 
• Stödsamtal 
• Debattartikel tidningar 
• Uppvaktning av sjukvårdspolitiker 
• Representation i Funktionsrätt/HSO, brukarråd etc. 



Exempel på vad som behöver göras FÖRE aktiviteten  
(gäller främst informations- och medlemsmöten) 

• Planering i styrelsen utifrån föreningens verksamhetsplan 
eller beslut om ny aktivitet 

• VAD ska göras, HUR ska det göras, VEM ska göra det? 
• NÄR – Bestäm datum, boka ev lokal och föreläsare 
• Gör en budget 
• Sök bidrag/pengar från berörd instans och/eller  

från förbundets anslag för regionala projekt 
• Producera annons, flygblad, affisch etc 
• Informera och bjud in medlemmar, allmänheten, lokala medier m fl 
• Skicka underlag (manus, annons, flygblad, bilder) till hemsidan,  

se Flik 14. Inför den årliga Värdsglaukomveckan skickas även  
underlag till Ögontrycket, se Flik 12 

• Beställ informationsmaterial från förbundet i god tid, se Flik 14 b,  
beställ extra exemplar av Ögontrycket, se Flik 13 

• Ordna med förtäring  
• Skylta/affischera så att deltagarna hittar till möteslokalen 
• Ordna med möblering, informationsbord, roll-ups etc 
• Kontrollera att teknisk utrustning är på plats och fungerar 
• Utse någon som skriver referat och/eller fotograferar 

 
Exempel på vad som görs UNDER aktiviteten 
(gäller främst informations- och medlemsmöten) 

• Ge deltagare, föreläsare och media ett bra bemötande  
• Hälsa välkommen, presentera föreningen och föreläsare 
• Dela ut informationsmaterial 
• Erbjud medlemskap i föreningen 
• Bjud på eller servera förtäring 
• Låt deltagarna skriva namn, adress, e-post, tel nr på en lista,  

kan t ex användas som dragningslista i ett lotteri eller för utskick  
av medlemsvärvning  

• Dokumentera! Skriv referat och fotografera 
 

Exempel på det som kan göras EFTER aktiviteten 
• Utvärdera aktiviteten, diskutera i styrelsen och/eller på medlemsmöte 
• Skicka referat; text och digitalt foto till hemsidan, se Flik 12, och till 

Ögontrycket (publiceras i mån av plats), se Flik 13 
• Följ upp namnlistor och erbjud medlemskap eller mer information 
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Marknadsföring i lokaltidningar 

Vad är en pluggannons? 
En pluggannons är en annons från en förening/organisation som införs gratis  
i tidningar. Främst på tidningarnas annonssidor men de kan också förekomma 
på andra sidor i våra lokaltidningar. Många tidningar är tacksamma att kunna 
fylla ut sina sidor med pluggannonser så att sidorna ser bra ut.  
 
Så här kan ni gå tillväga: 

• Kontakta tidningens ansvarig för föreningsannonser per telefon  
och/eller mejl, och om det är praktiskt möjligt boka ett personligt besök.  

• Presentera Glaukomförbundet och glaukomföreningens verksamhet.  
och skicka/överlämna aktuellt informationsmaterial. T ex broschyren 
”Vad är glaukom?”, föreningens egen presentationsfolder, stadgar, 
verksamhetsberättelse eller annat som tidningen efterfrågar.  
Hänvisa till hemsidan för mer information, www.glaukomforbundet.se. 

• Beskriv att vi är en ideell och opolitisk patientförening vars syfte är att 
föra ut viktig information om den smygande och lömska sjukdomen 
glaukom, att öka medlemsantalet för ett starkare förbund för att påverka 
en bättre glaukomsjukvård samt att medlemmarna kan utbyta 
erfarenheter och stödja varandra i föreningens gemenskap. 

• Lämna gärna ett exemplar av Ögontrycket till tidningens personalrum  
vid varje utgivning och/eller fråga om vi kan sätta upp dem på listan för 
utskick av ÖT. 

• Se förslag på pluggannons, vanliga format och innehåll på nästa sida. 
Original på de olika annonserna kan laddas ner från hemsidans 
Föreningslogin.  

• Kontakta Birgitta Fors om ni behöver hjälp med annan annonsstorlek 
eller annat innehåll, info@glaukomforbundet.se, tel 070-750 00 11. 

 
 



Vanligt förekommande storlekar (format) på pluggannonser i dagstidningar: 

Bredd x Höjd 
• 80 x 88 mm
• 80 x 43 mm
• 122 x 88 mm               eller de annonsformat som tidningen använder. 

Förslag på Pluggannonser, 80 x 88 mm: 

Kontakta Birgitta Fors för mer info och hjälp med annonsoriginal, 
webb@glaukomforbundet.se 

Oktober 2019 
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SGFs Forskningskonto          Plusgiro 56 42 28-5 

Donationer och minnesgåvor gynnar glaukomforskningen och kommer genom 
detta i förlängningen också glaukomiker till godo. 

Glaukomförbundet samarbetar med Ögonfonden och de gåvor som inkommer 
på vårt forskningskonto går via dem för utdelning av stipendier till de som 
arbetar med glaukomforskning. www.ogonfonden.se 

År 2019 fick 37 forskare dela på 4 miljoner kronor i forskningsanslag ur Ögonfonden. 
En tredjedel av anslagen går till forskning kring glaukom, eftersom en betydande 
donation har gjorts från Glaukomförbundet till Ögonfonden. Sammanlagt beviljade 
Ögonfonden 700 000 kronor till glaukomforskning. 

Här är en kort presentation av de projekt som har fått anslag till 
glaukomforskning från Ögonfonden i år. 

Per Söderberg, Uppsala universitet 
Clinical evaluation of progression of glaucoma with a morphometric estimate, PIMD. 
 
Christina Lindén, Umeå universitet 
GITS En randomiserad kontrollerad långtidsstudie av initial intensiv behandling för att 
förhindra blindhet hos glaukompatienter.  
 
Soufien Sghari, Umeå universitet 
Opsins: Novel potential candidates for treatment of primary open-angle glaucoma. 
 
Pete Williams, Karolinska Institutet 
Studier av neuronal metabolism och mitokondrier för neuroprotektion vid glaukom. 
  
James Tribble, Karolinska Institutet 
Targeting NMNAT2 activity as a treatment for glaucoma. 
 
Malin Wennerström, Lunds universitet 
Monitorering av retinala förändringar hos patienter med Alzheimers sjukdom. 

 Oktober 2019 



Indraget 
körkort 
på grund av 
glaukom

Bakgrund
Riksdagen har givit uppdraget Nollvisionen 
till Transportstyrelsen, ingen ska behöva 
dödas eller skadas allvarligt i trafi ken.

Transportstyrelsen har alltså uppgiften 
att försöka få bort farliga förare från 
allmän väg. Synfältsskador, som är en 
normal konsekvens av glaukom, klassas
som en riskfaktor och är därför föremål 
för kontrollen.

Det behövs ett väldefi nierat och allmänt 
tillgängligt regelverk för att utöva kontrol-
len utan att riskera att det blir godtyckligt.

Regelverket
Regelverket specifi cerar mätmetoder och 
siffervärden för synfältskontrollen mycket
noga. 

Mätmetoden kan inte säga något om 
din körförmåga. Den ska ses som en 
sorteringsmetod, för att avgöra om du 
hör till riskgruppen eller inte. 

Om läkaren fi nner att det fi nns risk för 
skador på ditt synfält är han skyldig att 
göra en noggrann undersökning, typ dator-
perimetri enligt Humphrey/ Esterman.

Visar undersökningen att ditt synfält 
avviker från det normala enligt Regel-
verket är han tvingad att anmäla detta till 
Transportstyrelsen, vilket han ska infor-
mera dig om. Läkaren har även möjlighet 
att göra en överenskommelse med dig om 
att inte köra bil något mer.

Körkortet återkallas
Resultatet av läkarens anmälan blir att du 
får en skrivelse från Transportstyrelsen 
om att de överväger att dra in ditt kör-
kort. Du föreläggs att svara på en blankett 
vad du tycker om det. Det vanliga är att 

du får ett nytt brev om att de återkallar 
körkortet. Du uppfyller ju enligt läkaren 
inte de krav som ställs för körkort och 
Transportstyrel sen har delegerat kontrol-
len av detta till ögonläkarna. 

Beslutet gäller från klubbslaget och 
matas omgående in i det system som 
polisen ser. Du får det per post ett par 
dagar senare. I brevet med återkallandet 
av körkortet står det hur du överklagar. 
Gör du det så går det till Förvaltningsrätten 
som ska följa upp att Transportstyrelsen 
handlagt ärendet korrekt. 

Dina möjligheter i dag
Transportstyrelsen har enligt körkorts-
lagen rätt att ge dispens.

När du har fått beslutet om att ditt 
körkort är återkallat kan du ansöka hos 
Transportstyrelsen om ”undantag från de 
medicinska kraven”. Har du tidigare över-
klagat Transportstyrelsens beslut så 
prövas din ansökan efter det att beslutet 
om överklagandet har vunnit laga kraft.

En förutsättning för att Transportstyrel-
sen ska medge dispens är att de bedömer 
att det kan ske utan fara för trafi ksäker-
heten. Motiveringen kan vara att avvikel-
sen från synkraven inte är större än att 
dispens kan medges. Det är vanligt att 
man får villkoret ”läkarintyg om två år”.

Behörigheten kan begränsas på något 
sätt för att de ska medge undantag.                      
Exempelvis: endast B-kort, körning under 
dagtid, inom ett visst område eller utan 
passagerare.

Blanketten för ansökan heter TSV7044
och hämtas på www.transportstyrelsen.se. 
Bifaller Transportstyrelsen din ansökan så 
kan du ansöka om nytt körkortstillstånd. 

Ett alternativ till att ansöka om dispens 
är att skaffa ett körkortsfritt fordon. 
Den körkortsfria bilen klassas som en 
gammal dags moped gjorde och den har 
villkoret att den ska framföras på cykel-
bana om sådan fi nnes. 

Lycka till i framtiden!          SGF/Okt 2018

GLAU
KOM
FÖR
BUN
DET
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Motivationsdokument   ”Varför Glaukomskola” 

Nedan följer ett antal motiv för att en lokal glaukomförening ska engagera 
sig i att ögonsjukvården skall ta upp aktiviteten ”Glaukomskola” som en del 
av glaukomvården. 

Glaukomskola.  
Det som här nedan presenteras är en modell, men det finns självklart möjligheter till 
lokala anpassningar, vad gäller tider, föredragande, antal deltagare samt att dela upp 
aktiviteten på två olika tillfällen.mm. 
Denna form har genomförts ett 10-tal gånger i Norrbotten. Alltid till mycket stor 
nöjdhet och där i stort sett alla inbjudna har blivit medlemmar! 

Upplägg. 
Sammankallande: Ögonmottagningen bjuder in lämpliga deltagare.  
Anledningen är att Ögonsjukvården vet vilka som i närtid (0-3 månader) fått 
diagnosen glaukom och då Ögonsjukvården kallar in blir det inte problem med 
sekretess kring kallelsen. 
Antal deltagare: 8-12 patienter +1 anhörig för varje patient. Gruppens storlek 
(15-20) är ”lagom” för att alla skall kunna ställa frågor och vara delaktiga. 
Tidsåtgång: En eller två träffar beroende på avstånd till sjukhuset eller upplägg.  
Om man har EN träff är 2-3 timmar, inkl. kaffe under mötet en lämplig längd på 
mötet. Mötesform: Öppen fyrkant eller kring ett större bord. (INTE s.k. biositttning) 

Förslag till disposition. 

-      Kort presentation av ledningen för ”Glaukomskolan”, - Ögonsjuksköterska och
       representanter från Glaukomföreningen (2st).
- Kort presentation av deltagarna (förnamn, ålder, ort, - men inte mycket mera.)
- Ögonsjuksköterskan inleder med att (via en bild PP-bild) gå igenom ögats

beståndsdelar och berättar om”vad är glaukom”, ögontryck, olika typer av
glaukom mm. Även kortfattat om glaukom i jämförelse med grå starr, gula fläcken
mm. Här kommer det direkt bli en rad frågor ”Kan man få gula fläcken eller grön
starr på grund av glaukom? Hur stor är ärftligheten?  Vad är ”normalt” tryck, mm.
mm.

- Hur behandlas glaukom? En genomgång av ögondroppar, laserbehandling och
kirurgi. Här berättar ögonsjuksköterskan om olika sätt att behandla sjukdomen
och om hur vanligt det är med laser och kirurgi.
Glaukomföreningens deltagare ger här praktiska råd om droppar.  Vad händer
om det börjar svida/klia?  Hur hittar man rutiner för att inte glömma eller
dubbeldosera? Vad händer när apoteket byter ut medicinen?? Här kan man visa
dropphjälpmedel, spegel mm. Många frågor och många praktiska råd från
Glaukomföreningens medlemmar.  Här brukar vi visa en film (finns på nätet) om
hur man tar ögondroppar. Den är mycket bra och pedagogisk.

- Återbesök, ögontrycksmätning, synfältsundersökning, …. Här berättar 
Ögonsjuksköterskan om de rutiner som finns för behandling (inom just detta 
Landsting/sjukhus) och Glaukomförenigen lägger sin syn på detta, - t ex att få 
träffa samma läkare eller ögonsjuksköterska varje gång, vad händer om utlovad 
frekvens/vård inte uppfylls. Körkortsproblematiken. Kan man gå till en 
Hälsocentral eller optiker i stället för ögonklinik för ögontrycksmätning? 
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- Vad händer i framtiden. Ögonsjuksköterskan berättar om nya rön, ev. ny
utrustning inom ögonsjukvården, var man får behandling med laser eller
ögonoperationer.

- Frågestund, om vad de vill veta mera?
- Vad gör Glaukomföreningen i XXXX. Glaukomföreningen berättar om lokala

aktiviteter, glaukomkafé, enkäter, temakvällar, utflykter, mm, samt delar ut en ÖT
till alla deltagare samt lokal folder/blad.

- Avslutning.
- Uppföljning med Ögonsjukvården,-  bra/ mindre bra, nästa glaukomskola…

________________________________________________________________________________________________ 

Motiv för Glaukomföreningen 
för att arbeta med Glaukomskolor 

- Föreningen får en positiv dialog direkt med ögonsjukvården i regionen.
- Ögonsjukvården lyfter fram Glaukomskolor i egna verksamheten till nytta för

glaukomvården i stort.
- Vi har ett hav av erfarenhet om droppar som rinner, ögon som svider, mediciner

som byts ut mm, som vi kan berätta för nya glaukomiker utan dramatik på ett
enkelt språk.  Vi kan förmedla att livskvaliteten inte behöver bli så mycket sämre
om vi får vår behandling och tar våra droppar…

- Vi kan bli en kanal för patienter om de inte får de vård de förväntar sig, utan att
bli klagomur, bara genom att lyssna och ge råd.

- Många patienter har lättare att ställa frågor när ” vanliga människor ”är med och i
samma situation.

- Vi kan även förmedla kontakter och adresser till de som riskerar att bli av med
körkortet.

- Vi får en utmärkt kanal att informera om vad Glaukomföreningen gör konkret
och visa upp ÖT. Kort sagt sälja in lokalföreningens på ett vänligt sätt som
fungera mycket bra.

Motiv för Ögonsjukvården 
 för att genomföra Glaukomskolor för nyupptäckta Glaukompatienter. 

- Ger möjlighet till grundlig och allsidig information om glaukom och
behandlingsformer utan att ta upp dyr läkartid.

- Ger stordriftsfördelar då 8-12 patienter informeras samtidigt + anhöriga vilket
gör att förståelsen och kunskapen ökar.

- Ger möjlighet till dialog och frågor, som i annat fall drabbar vanlig
behandlingstid.

- Ger möjlighet till praktiska övningar med droppar och dropp-hjälpmedel, som
underlättar för patienten och ger bättre effekt av råd och medicinering.

- Via Glaukomföreningens deltagande får patienten praktiska tips och hantering
om t ex dropphantering som reducerar frågor och oro hos patienten.



- Via Glaukomföreningens deltagande får patienten höra om vad som händer t ex
när Apoteket byter fabrikat, när man glömt ta droppar, när utlovat återbesök
dröjer, när ögonen börjar svida, mm.mm.

- Glaukompatienterna ökade kunskap gör att de vet vad sjukdomen innebär vilket
gör kommunikationen med patienterna enklare och effektivare.

Slutord. 
Detta är en kortfattad beskrivning om hur en Glaukomskola kan genomföras. 
Vår erfarenhet är att vi genom att föreningen engageras i genomförandet av aktiviteten 
bidrar vi till en effektivare glaukomvård.  
Vi får även som intresseförening en direktare och bättre dialog med ögonsjukvården 
som gör det lättare att framföra våra synpunkter på alla områden. 

Detta är ett utkast till Motivationsdokument utarbetat av Lars Karbin, FS-edamot och 
ordförande i Glaukomföreningen Norrbotten med synpunkter och inspel från Birgitta 
Hedin, FS-suppleant och ordförande i Glaukomföreningen i Sörmland. 

November 2016
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Samverkan med SV –  
Studieförbundet Vuxenskolan 
Glaukomförbundet och de regionala föreningarna har under flera år haft ett 
bra och nyttigt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, SV, på flera håll.  

År 2016 tecknades ett centralt samverkansavtal mellan SV och Svenska 
Glaukomförbundet med avsikt att underlätta och stödja regional och lokal 
verksamhet och arbete för båda parter. Genom detta gavs utökade möjligheter 
till studiecirklar, kulturarrangemang (t ex föreläsningar) samt utbildningar och 
kurser där SV erbjuder pedagogiskt stöd.  

Med stöd av det centrala avtalet kan samverkansavtal tecknas med SV lokalt 
och redan idag får några glaukomföreningar även hjälp med möteslokaler,  
kopiering, utskick med mera.  

Kontakta förbundsordförande Sven-Olov Edvinsson, ordf@glaukomforbundet.se  
eller Birgitta Fors, info@glaukomforbundet.se för mer information. 

 

 

 

Lokal kontakt med SV och hjälp med studiecirklar och arrangemang 

Läs mer på SVs hemsida sv.se. Där finns också kontaktuppgifter till er 
närmaste SV-avdelning och SV-kontor. 

Tips på studiecirklar, se nästa sida! 

 
Oktober 2019 



Föreningsboken

Studieförbundet VuxenSkolan

rune nilsson

Lättläst



Innehåll

sidan

Inledning __________________________________ 4

1. Vad är en förening? ______________________ 5

2. Hur startar man en förening? _______________ 9

3. Vad gör styrelsen? ______________________ 14

4. Hur får man bra möten? __________________ 21

5. Hur gör man ett bra årsmöte? _____________ 26

6. Hur skriver man bra protokoll? _____________ 32

Inledning

Att få vara med och bestämma och att vara delaktiga i det  
som händer är viktigt för alla. Inom folkbildningen kan vi  
arbeta med föreningsteknik. Vi kan arbeta med delaktighet  
och inflytande. Det är ett utmärkt ämne för en studiecirkel.

För att lära sig föreningsteknik måste man arbeta praktiskt. 
Medlemmarna väljer en styrelse. Styrelsen leder föreningen.  
För att klara detta konkreta arbete behöver styrelseledamöterna 
kunskap. Det kan de få i en studiecirkel. Den här skriften  
passar bra för den som ska leda en sådan cirkel. Som ledare  
kan du också ha nytta av min bok Ideell förening – bilda, styra 
och utveckla, utgiven av Studieförbundet Vuxenskolan. 

Alla klubbar och föreningar ser inte lika ut. Alla styrelser  
fungerar inte på samma sätt. Detta påverkar varje studiecirkel 
och dess sätt att arbeta. Men för alla cirklar i föreningsteknik 
gäller att arbeta demokratiskt. Att öka deltagarnas inflytande 
i arbetet, i boendet, ja i samhället i stort. Att hjälpa deltagarna 
att få större delaktighet och livskvalitet.

I texten används genomgående ordet förening. Det är vanligt 
med andra ord för samma sak, till exempel klubb eller  
kooperativ. Genomgående används ordet han istället för  
att skriva hon eller han. Ta gärna upp det i cirkeln!

För att lära dig uppdraget som cirkelledare får du inbjudningar 
till träffar och cirkelledarutbildning av din lokala SV-avdelning.
Du får kontakt med SV på www.sv.se

Lycka till med din studiecirkel!

Innehåll
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Alla kan surfa

Intresset för att använda surf platta och smartphone har ökat, 
både som nöje, stöd och hjälp i vardagen.

Studiematerialet Alla kan surfa är utformat för studiecirkel som en förenklad 
manual med steg-för-steg-instruktioner. Cirkelledaren kan hjälpa deltagarna 
att använda sin surf platta och smartphone efter sina egna förmågor, önskemål 
och prioriteringar.
Lär dig surfa, några exempel:
• Läsa och skicka e-post och meddelanden 
• Fotografera
•  Använd kalender och påminnelser
•  Håll kontakt med vänner genom sociala medier som Facebook och Skype
•  Använda kartor och söka resvägar

Studiematerialet Alla kan surfa har tagits fram i samarbete mellan Demens-
förbundet, Studieförbundet Vuxenskolan och Myndigheten för delaktighet. 

Kontakta SV för cirkelverksamhet och studiematerial. Materialet kan även 
laddas ner (utan kostnad) som PDF på www.sv.se/allakansurfa

Material som ingår i Alla kan surfa-paketet:
Smartphone     Surfplatta
iPhone.pdf       iPad.pdf
Android smartphone.pdf   Android surfplatta.pdf
Studiehandledning Smartphone.pdf Studiehandledning Surfplatta.pdf
Studiehandledning Smartphone  Studiehandledning Surfplatta
Demens.pdf      Demens.pdf



Adresser Förbundsstyrelse 2021 

Sven-Olov Edvinsson, ordförande Anna Wikberg, vice ordförande 

Kasamark 132 Drottninggatan 4 

905 86 Umeå 761 45 Norrtälje 

Tel: 070-602 66 34 Tel: 070-676 54 80 

E-post: E-post:

ordf@glaukomforbundet.se anna.wikberg@glaukomforbundet.se 

Åke Svensson, kassör Nils Widenfors, suppleant 
Svedviksvägen 57 Lyckebyvägen 18C 
149 43 Nynäshamn 371 62  Karlskrona
Tel: 070-855 30 72 Tel: 073-387 85 91 
E-post

kassor@glaukomforbundet.se 
E-post:

nils.widenfors@glaukomforbundet.se 

Roland Strömbäck, sekreterare Yngve Berg, suppleant 

Bohusgatan 20 Mamsell Dillners väg 15 

411 39 Göteborg 653 46 Karlstad 

Telefon 031-16 7 16 

Mobil: 070-300 38 14 
Tel: 070-529 54 79 

E-post:
E-post:

roland.stromback@glaukomforbundet.se 

yngve.berg@glaukomforbundet.se 

Mona Krieg, ledamot Maria Holmgren, suppleant 
Myckelsätter 10 c/o Glaukomföreningen Västerbotten 
610 31 Vikbolandet Mariehemsvägen 7 N, 906 54 Umeå 
Tel: 072-370 78 63 Glaukomtel 070-291 56 66 Tel: 070-625 83 64 
E-post: E-post:
mona.krieg@glaukomforbundet.se maria.holmgren@glaukomforbundet.se 

mailto:ordf@glaukomforbundet.se
mailto:anna.wikberg@glaukomforbundet.se
mailto:birgitta.hedin@glaukomforbundet.se
mailto:roland.stromback@glaukomforbundet.se
mailto:mona.krieg@glaukomforbundet.se
mailto:lars.karbin@glaukomforbundet.se
%22mailto:


Valberedning 

Lars Karbin, sammankallande 

Södra Kungsgatan 16 

972 35 Luleå 

Tel: 070-673 95 00 

E-post:
lars.karbin@telia.com 

Roland Strömbäck, ledamot 

Mobil: 070-300 38 14 

E-post:

Revisor Revisorssupleant 
Anneli Wallman Bernt Hansson 
Reviderum Hagtornsvägen 13 
Elviravägen 3 618 33 Kolmården 
139 90 Värmdö Telefon: 011-39 14 24 
Mobil: 070-854 15 20 Mobil: 070-531 17 06 
E-post: anneli@reviderum.se E-post: bernt@kullaberg.net

Redaktör Ögonycket Webb/Information/Organisationsservice 
Ann Thörnblad Birgitta Fors 

Ann Thörnblad Ord & Vision AB ConForza Grafisk produktion 

Sjöliden 55 Sågbacksvägen 1 

142 64 Trångsund 155 93 Nykvarn 

Mobil: 070-747 12 00 Mobil: 070-750 00 11 
E-post: E-post:
ogontrycket@glaukomforbundet.se webb@glaukomforbundet.se 

info@glaukomforbundet.se 

roland.stromback@glaukomforbundet.se 

mailto:anders.nystrom@glaukomforbundet.se
%22mailto:
%22mailto:
mailto:ogontrycket@glaukomforbundet.se
mailto:webb@glaukomforbundet.se
mailto:info@glaukomforbundet.se
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Glaukomföreningen Dalarna norra 
Ingrid Sjökvist, kontaktperson  
Karlbergastigen 10  
151 56 Södertälje 
Mobil: 070-542 42 07 
E-post: sjokvist.ingrid@icloud.com  
dalarnanorra@glaukomforbundet.se 
 
Glaukomföreningen Dalarna södra 
Anne-Marie Thulin, ordförande  
Högsvevägen 129 
785 43 Mockfjärd 
Telefon: 0241-206 65 
Mobil: 070-516 21 05 
E-post: tulla35@hotmail.com 
dalarnasodra@glaukomforbundet.se   
 
Glaukomföreningen Gävleborg 
Per Hallgren, ordförande  
Muréngatan 20 A 
802 51 Gävle 
Mobil: 072-575 73 80 
E-post : perhallgren90@hotmail.com  
gavleborg@glaukomforbundet.se  
 
Glaukomföreningen Jämtland/Härjedalen 
Jan Palmkvist, t f ordförande 
Sikvägen 57 8 
832 53 Frösön 
Mobil: 070-568 22 18 
E-post: jan@pq63.se 
jamtlandslan@glaukomforbundet.se  
 
Sven-Erik Paulsson, sekreterare 
Odensviksvägen 26 
831 26 Östersund 
Mobil: 070-290 37 87 
E-post: jamtlandslan@glaukomforbundet.se 
svenerik.paulsson@gmail.com 
 
 

Glaukomföreningen Norrbotten 
Lars Karbin, ordförande 
Södra Kungsgatan 16 
972 35 Luleå 
Mobil: 070-673 95 00 
E-post: lars.karbin@telia.com 
norrbotten@glaukomforbundet.se 
 
Inge Fredriksson 
Prostvägen 13 
955 32 Råneå 
Mobil: 076-118 60 52 
E-post: ingefredriksson44@gmail.com 
 
 
 
 
Glaukomföreningen Småland 
Lars-Åke Sandberg, ordförande 
Åsliden 10 
334 31 Anderstorp 
Telefon: 036-16 22 31 
Mobil: 070-207 82 26 
E-post: lars-ake@bahnhof.se 
smaland@glaukomforbundet.se 
 
Rolf Lövkvist, kassör 
Snöbollsvägen 11 
564 34 Bankeryd 
Telefon: 036-37 20 11 
Mobil: 070-689 21 34 
E-post: rolf@lovkvist.se  
smaland@glaukomforbundet.se 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sjokvist.ingrid@icloud.com
mailto:dalarnanorra@glaukomforbundet.se
mailto:dalarnasodra@glaukomforbundet.se
mailto:perhallgren90@hotmail.com
mailto:gavleborg@glaukomforbundet.se
mailto:jamtlandslan@glaukomforbundet.se
mailto:jamtlandslan@glaukomforbundet.se
mailto:svenerik.paulsson@gmail.com
mailto:lars.karbin@telia.com
mailto:norrbotten@glaukomforbundet.se
mailto:ingefredriksson44@gmail.com
mailto:smaland@glaukomforbundet.se
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Glaukomföreningen Stockholm 
Kristina Lundgren, ordförande 
Löjtnantsgatan 8 A, 6 vån 
115 50 Stockholm 
Telefon: 08-580 383 77 
Mobil: 070-823 10 34 
E-post : kristina.g.lundgren@gmail.com 
 
Britt-Marie Leijonhufvud, sekreterare 
Tujavägen 14 
141 45 Huddinge 
Mobil: 073-051 52 37 
E-post: b-m@leijonhufvud.nu 
stockholm@glaukomforbundet.se 
 
Glaukomföreningen Syd 
Nils Widenfors, ordförande 
Lyckebyvägen 18 C 
371 62 Lyckeby 
Telefon: 070-612 01 76 (Syds tel) 
E-post: nils.widenfors@gmail.com 
nils.widenfors@glaukomforbundet.se  
 
Karin Christensson, sekreterare 
Ingelstagatan 41 
291 38 Kristianstad 
Telefon: 044-12 40 92 
Mobil: 070-220 61 03 
E-post: karin.chr@bredband2.com  
syd@glaukomforbundet.se 
 
Glaukomföreningen i Sörmland 
Dan Granström, kassör 
Erikslundsvägen 23 
611 61 Nyköping 
Mobil: 070-245 68 46 
E-post: dangunnar@telia.com  
sormland@glaukomforbundet.se  
 
 
Glaukomföreningen Uppland 

Leif Wall, ordförande 
Nysätersvägen 18 A 
741 42 Knivsta 
Mobil: 070-661 64 90 
E-post: leif@wabema.se 
uppland@glaukomforbundet.se   
 
Lennart Eriksson, vice ordförande 
Nyodlarvägen 20 
743 82 Bälinge 
Mobil: 070-216 77 20 
E-post: fam.stal-eriksson@telia.com 
 
Glaukomföreningen Värmland 
Yngve Berg, ordförande 
Mamsell Dillners väg 15 
653 46  Karlstad 
Mobil: 070-529 54 79 
E-post: yngve.44@gmail.com  
varmland@glaukomforbundet.se 
 
Ingrid Sällström, sekreterare 
Fadderortsgatan 8 
654 66  Karlstad 
Mobil: 070-518 90 04 
E-post: sellstrom@telia.com  
 
Glaukomföreningen Väst 
Sören Nilsson, ordförande  
Stensjögatan 3 
431 66 Mölndal 
Mobil: 070-493 20 12 
E-post: sulan200@gmail.com  
 
Roland Strömbäck, vice ordförande 
Bohusgatan 20 
411 39 Göteborg 
Telefon : 031-16 37 161 
Mobil: 076-142 59 21 
E-post: vast@glaukomforbundet.se 
Glaukomföreningen Västerbotten 

mailto:kristina.g.lundgren@gmail.com
mailto:stockholm@glaukomforbundet.se
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mailto:vast@glaukomforbundet.se


 Glaukomföreningar 2020  Version 1/2020 

2020-07-14/RS sid. 3 (3) 

Birgitta Sandberg, ordförande 
Skolgatan 32 
903 25  Umeå 
Mobil: 070-586 63 61 
Epost: sand83@telia.com  
vasterbotten@glaukomforbundet.se 
 
Karl Erik Eklöf, kassör 
Mariehemsvägen 90 
906 60  Umeå 
Mobil: 070-342 68 98 
Epost: kemeklof@hotmail.com  
 
Glaukomföreningen Västernorrland 
Britt-Marie Wernhager ordförande 
Baldersvägen 60 
856 40  Sundsvall 
Telefon: 060-12 85 21 
Mobil: 070-633 41 83 
E-post: brittmarie.wernhager@telia.com 
vasternorrland@glaukomforbundet.se  
 
Ingmar Söderström, vice ordförande 
Torsdagsvägen 11 
863 34  Sundsbruk 
Mobil: 072-294 62 
Mobil: 072-294 67 65 
E-post: biasoderstrom@gmail.com  
 
Glaukomföreningen Västmanland 
Lars Hassel, ordförande 
Brinkvägen 70 
734 30  Hallstahammar 
Mobi: 070-459 95 62 
E-post: lars.hassel@yahoo.seLai 
 
 
 
 
 
 

Laila Nilsson, vice ordförande 
Frössvivägen 7 
734 40  Hallstahammar 
Mobil: 070-391 58 15 
E-post: hallstalaila@gmail.com 
vastmanland@glaukomforbundet.se  
 
Glaukomföreningen Örebro län 
Anders Nyström, ordförande 
Mejerivägen 22 
703 80   Örebro 
Mobil: 070-591 86 34 
E-post: orebro@glaukomforbundet.se  
anders.nystrom@glaukomforbundet.se  

 
Lisa Nilsson, vice ordförande 
Segersjö 640 
715 93  Odensbacken 
Mobil: 070-345 04 09 
E-post: lizzieanja@gmail.com 
 
Glaukomföreningen Östergötland 
Mona Krieg, ordförande 
Myckelsätter 10 
610 31  Vikbolandet 
Mobil: 072-370 78 63 
E-post: mona.krieg@glaukomforbundet.se 
ostergotland@glaukomforbundet.se 
 
Birgitta Sääf, vice ordförande 
Mariehov Sumpen 1  
614 92  Söderköping 
Telefon: 0121-139 75 
Mobil: 072-221 39 75 
E-post:  saaf.sumpen@telia.com   
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	2. Planera inför årsmötet_Nov 2016
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