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Närvarande tretton medlemmar. 
 
 
Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Yngve Berg som hälsade de närvarande 
välkomna. 
 
 
§ 1. 
Till ordförande vid årsmötet valdes Yngve Berg, som fortsatte ordförandeskapet. 
Till mötessekreterare valdes Ingrid Sällström. 
Som protokolljusterare tillika rösträknare valdes Ingegärd Gustavsson och Åke 
Magnusson. 
 
§2. 
Årsmötet ansåg att kallelse skett i behörig ordning. 
 
§3. 
Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
  
§ 4. 
Verksamhetsberättelsen för 2021 fastställdes och lades till handlingarna. 
Årsredovisningen föredrogs. 
 
§5. 
Revisionsberättelsen lästes upp. Den visar att ekonomin är granskad och styrelsens 
protokoll genomgångna.  
 
§ 6. 
Revisor Nyman, som var förhindrad att närvara, föreslår ansvarsfrihet för styrelsen. 
Detta beviljades av årsmötet.   
 
§ 7. 
Eftersom i stort sätt inga medlemsaktiviteter genomfördes under pandemitiden var 
medlemsavgiften för 2021 och 2022  reducerad. Nu planeras aktiviteterna att 
återupptas och därför föreslår vi att årsavgiften för 2023 återgår till 200 kr för 
ordinarie medlem och 100 kr för familje-/närståendemedlem. Godkändes av årsmötet. 
 
§ 8. 
Verksamhetsplan för 2022, som även innefattar aktivitet på förbundsnivå, samt budget 
för 2022, godkändes av årsmötet.  
 
§9. 
Till styrelseledamöter för två år omvaldes Göran Boström och Per-Åke Leander. 
Till revisor omvaldes Nils Nyman och till revisorssuppleant omvaldes Bengt Levander 
för ett år 
Inget förslag till valberedning anmäldes. Årsmötet uppdrar därför till styrelsen att vara 
fortsatt egen valberedning. 
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§10 
Inga inkomna motioner och inga förslag från styrelsen fanns att behandla. 
 
 
§11. 
Under övriga ärenden annonserades att nästa veckas avsnitt av ”Fråga doktorn” har 
temat Glaukom. Informerades också om att enkätundersökningen ”Tillgänglighet i 
vården” som medlemmarna svarat på, fått en hög svarsfrekvens och nu är under 
analys. Liksom många gånger tidigare kom frågan om synfält och körkort upp. 
Information är planerad. 

 
 

Ordföranden avslutade årsmötet. 
 
 
 
  
 
 
 
Yngve Berg Ingrid Sällström  
Ordförande                                                   Sekreterare 

 
 
 
 
Justeras:  Ingegärd Gustavsson  Åke Magnusson 


