
 
 

GLAUKOMFÖRENINGEN 
VÄRMLAND 

Dagordning för ordinarie årsmöte torsdag 30 mars 2023 kl 16:00 på 
Funktionsrätt Värmland i Karlstad 
 
 

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. Val av två protokolljusterare 

tillika rösträknare. 

2. Frågan om kallelse skett i behörig ordning.  

3. Fastställande av dagordning. 

4. Behandling av styrelsens årsredovisning. 

5. Behandling av revisionsberättelsen. 

6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

7. Beslut om årsavgift för 2024 

8. Beslut om verksamhetsplan och budget för 2023. 

9. Val av: 

ordförande för två år  

övriga styrelseledamöter för två år 

övriga styrelseledamöter fyllnadsval för ett år 

suppleanter för ett år 

         revisor och revisorsuppleant för ett år  

         ledamöter till valberedning, varav en sammankallande, för ett år.          

10. Behandling av motioner och av förslag från styrelsen. 

11.  Övriga ärenden. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen 

eller dess medlemmar får inte fattas under denna punkt. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2022. 
 
Styrelsen har bestått av ordförande Yngve Berg, kassör Göran Boström, 
sekreterare Ingrid Sällström, ledamoten Per-Åke Leander samt ledamoten   
Marianne Månsson. 
 
Föreningens verksamhet har efter pandemin successivt kunnat återupptas under 
året. 
Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten samt informella telefon- och 
mailkontakter. Styrelseledamöter har deltagit både digitalt och fysiskt i möten 
med Svenska Glaukomförbundet, samt tagit emot information från Funktionsrätt 
Värmland och deltagit i ordförandemöte. 
 
Världsglaukomveckan inföll under våren då det fortfarande var vissa 
restriktioner. Vår planerade information med bemannat bord på CSK fick ställas 
in. I stället stod vi utanför två Coop-entréer under två dagar. Intresset var 
mycket svalt intill obefintligt bland de som passerade. 
 
Årsmötet, som enligt stadgarna skall hållas före mars månads utgång, kunde 
genomföras den 22/3 2022 på Funktionsrätt i Karlstad.  Yngve Berg var 
mötesordförande och 13 medlemmar deltog. Efteråt bjöds på kaffe med dopp.
  
Övriga medlemsaktiviteter som under pandemin ställts in kunde återupptas. 
Den 13 februari inbjöds till medlemsträff i köket på funktionsrätt, med 
information om Syncentralen. Föreläsaren uteblev, men styrelsen bjöd på kaffe 
och smörgås och informerade om arbetet i föreningen och i förbundet.  
Den 3/5 hölls en öppen föreläsning på Bibliotekshuset som annonserats i 
dagspressen. Bert Olsson från Trafikverket informerade om körkort och 
synfältsdefekter. Drygt 60 personer deltog. Den 24/8 kunde äntligen den 
planerade medlemsresan med buss till Finnbygden i Lekvattnet bli av. 31 
medlemmar fick en trevlig dag med två guidningar samt förmiddagskaffe och 
värmländsk mat. 
 
Samverkansmöte med ögonsjukvården har äntligen kunnat genomföras.  Det 
dröjde till i slutet av året på grund av fortsatta restriktioner inom sjukvården  
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men också beroende på byte av verksamhetschef.  Inger Eng har gått i pension 
och lämnat över uppdraget till Johanna Molinder.  
 
Den ekonomiska ställningen framgår av bifogad resultat- och balansräkning.  
Inget arvode har utgått till styrelsen. 
 
Antalet medlemmar uppgick vid årets utgång till 147 st, fördelade på 129 fullt 
betalande, 17 familjemedlemmar och en hedersmedlem. 
Föreningen har under året fått flera pluggannonser införda i dagspressen, vilket 
genererat ett betydande medlemstillskott. 
 
SVENSKA GLAUKOMFÖRBUNDET 
Verksamhet har pågått i förbundets arbetsgrupper. Den stora nationella 
enkätundersökningen om tillgänglighet i glaukomsjukvården har slutförts och 
resultaten har spridits. Utredningen om synfältsbortfall och körkortskrav, som är 
ett regeringsuppdrag, där SGF är en av initiativtagarna tillsammans med 
STROKE-Riksförbund och Diabetesförbundet, framskrider och ligger nu på 
regeringens bord. Ett nytt centralt medlemssystem, Zebra, har utarbetats och 
tagits i bruk i slutet av året.  
Medlemmar ur vår styrelse har deltagit i förbundsarbetet. 
 
 
 
 
Karlstad februari 2023     
 
  
 
 
 
 
 Yngve Berg        Ingrid Sällström                          Göran Boström 
ordförande  sekreterare                             kassör  
    
 
 
 
Per-Åke Leander                       Marianne Månsson 
styrelseledamot                         styrelseledamot 
 
 
Revisionsberättelse har avlämnats i mars 2023. 



GLAUKOMFÖRENINGEN VÄRMLAND
RESULTAT- och BALANSRÄKNING 2022

RESULTATRÄKNING 2022 2021
INTÄKTER
Bidrag från Region Värmland 11 000 11 000
Bidrag från Svenska Glaukomförbundet 12 000 10 000
Medlemsavgifter 19 800 17 150
Deltagaravgifter 8 450 0
Ränteintäkter 30 0

Summa Intäkter 51 280 38 150

KOSTNADER
Svenska Glaukomförbundet 10 800 11 500
Funktionsrätt Värmland 650 655
Medlemsaktiviteter 16 454 0
Bankkostnader 1 312 1 310
Portokostnader 2 944 1 692
Blanketter och material 2 022 613
Årsmöte 105 0
Styrelsmöten och reseersättningar 1 750 632
Informationsmöte 23 751 0
Övrigt 953 1 173

Summa kostnader 60 741 17 575
ÅRETS RESULTAT -9 461 20 575

TILLGÅNGAR
Kassa 0 205
Plusgiro 71 255 78 740
Bankkonto 20 893 20 864

Summa tillgångar 92 148 99 809
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 99 809 79 235
Förutbetalda medlemsavgifter 1 800 0
Årets resultat -9 461 20 574

Summa eget kapital och skulder 92 148 99 809

Karlstad  2023 februari

Yngve Berg Göran Boström
Ordförande Kassör

BALANSRÄKNING PER 31 DECEMBER
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VERKSAMHETSPLAN 2023 
 
Glaukomföreningen Värmland 
Världsglaukomveckan (v 11) kommer vi att stå i entrén till CSK tisdag och 
onsdag för att informera om föreningen och glaukom. 
Samarbetet med ögonsjukvården fortsätter som tidigare med ett möte per år, 
då vi informerar varandra om behandlingsläget för glaukompatienter i 
Värmland. 
Mer samarbete med optiker. 
Fortsatt nära samarbete med Svenska GlaukomFörbundet (SGF) och 
Funktionsrätt Värmland. 
 
Medlemsaktiviteter 
Årsmöte i mars, med information om VTI:s utredning om syn och körkort. 
Medlemsmöten i form av caféträffar då vi tar upp ett angeläget ämne. Årets 
första möte ägde rum 1 feb då det informerades om Syncentralen. Fler möten 
kommer att hållas om medlemmar visar intresse för det, i form av att föreslå 
ämnen att avhandla eller att ordna aktivitet. Man kan träffas bara för att prata 
med varandra också! Även utanför Karlstad! 
Vi har länge försökt få till en föreläsning om glaukom, med läkare eller 
sjuksköterska, utan att lyckas. Finns det något annat område som kan vara 
intressant som föreläsning? 
Vi planerar att genomföra den årliga medlemsresan i augusti, men vart tycker 
ni vi ska åka? Kom med förslag! 
Finns det fler förslag till aktiviteter? Framför det, så kanske det händer något! 
 
Svenska GlaukomFörbundet, SGF 
Förbundet kommer under året att starta en medlemsvärvningskampanj, där vi 
kommer att delta. Uppskattningsvis 200 000 personer i Sverige har glaukom, 
hälften vet inte om det. 3 500 är medlemmar, potentialen är stor. 



BUDGET 2023 för GLAUKOMFÖRENINGEN VÄRMLAND

INTÄKTER kr
Bidrag från Region Värmland 11 000       
Bidrag från SGF -             för ev externa aktiviteter
Medlemsavgifter 15 000       nya medlemssystemet 

påverkar redovisningen
Summa intäkter 26 000       

KOSTNADER
Medlemsaktiviteter 12 000       huvudsakligen medlemsresan
Diverse kostnader 10 000       
Årsmötet 2 000         
Styrelsekostnader 2 000         
Summa kostnader 26 000       



VALBEREDNINGENS/STYRELSENS FÖRSLAG 
 
Vi välkomnar förslag till fler ledamöter! Vi måste faktiskt få nya medlemmar i styrelsen 
eftersom fler kommer att avgå inom något år! Och vi är bara fyra personer kvar efter Per-
Åkes avgång! 
 
ordförande för två år   Yngve Berg, omval 
 
övriga styrelseledamöter för två år  Ingrid Sällström, omval 
    Marianne Månsson, omval 
 
övriga styrelseledamöter, fyllnadsval för ett år Per-Åke Leander har avsagt sig 
 
suppleanter för ett år   förslag saknas 
 
revisor för ett år   Nils Nyman, omval 
 
revisorssuppleant för ett år  Bengt Levander, omval 
 
ledamöter till valberedning för ett år  förslag saknas 
 
 
FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN 
 
Årsavgift för 2024: ordinarie medlem  200 kr, oförändrat 
           stöd-/familjemedlem   100 kr, oförändrat 




