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Protokoll Arsmote 2018
Medicinska RetinaKlubben (MRK)
19/42018 k113:30 -14:00

Plats: ScandicAlvik, lokal: "New York/Paris"
Bilagor:
1. Verksarnhetsberattelse
2 a Resultatrakning/ Resultatrapport (sammandrag)/ Resultatrapport
2 b Balansrakning/ Balansrapport (sammandrag)/ Balansrapport
2 c Skattrnastarens kommentarer till forenklat arsbokslut for rakenskapsaret.
3 Revislonsberattelse for Medicinska Retinaklubben

§1 Motet oppnas

§2 Till ordforande utses Urban Arnren.

§3 Till motessekreterare utses Charlotte Lindberg.

§4 Till protokoll-justerare utses Marion Schroder och Kerstin Hallnas

§5 Dagordningen godkannes,

§6 Motet forklaras behorlgen utlyst.

§7 Meddelanden fran styrelsen.

Urban redovisar MRKsarsberattelse (se bilaga 1)

§8 Rapport fran skattmastaren.

Niklas redovisar arsbokslut for rakenskapsaret 2017-01-01- 2017-12-31

( Sebilaga 2a- 2c)

§9 Revisionsberattelse for Medicinska Retinaklubben

Astrid Haller redogor for sin och Manuel Casselholmde Sallesrevisionsberattelse for

rakenskapsaret 2017 (bilaga 3)

§ 10 Motet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§ 11 Motet beslutar att fortsatt ha medlemskap utan arsavglft, men beslutar om en

klubbadministrativ avgift pa 1000 kr per deltagare och mote. Denna avgift ska

anvandas till omkostnader som inte ar direkt kopplade till enskilt mote, utan for

styrelsens arbete mellan motestlllfallen. Nagot arvode utgar ej till styrelsen.

§ 12 a. Val till styrelsen, valberedningens ordforande LenaRung.

- Urban Arnren valjs av motet om till ordforande i styrelsen, for en period om

ytterligare 2 ar.

- Niklas Karlssonvaljs av motet om till skattrnastare i styrelsen, for en period om

ytterligare 2 ar.
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- Sten Kjellstrom valjs av motet om tililT-ansvarig i styrelsen, for en period om

ytterligare 2 ar.

- David Epsteinvaljs av motet om tililedamot i styrelsen, for en period om ytterligare

2 ar.

- Monica l.ovestarn-Adrianvaljs av motet om tililedamot i styrelsen, for en period om

ytterligare 2 ar.

- ElisabetGranstam valjs av motet om tililedamot i styrelsen, for en period om

ytterligare 2 ar.

b. Val av revisor

- Manuel Casselholmde Salles valjs av motet om till revisor, for en period om

ytterligare 2 ar.

§13 Ovriga arenden

PierfrancescoMirabelli redogor kort for "NPO" (nationella prograrnornraden).

Alia landstingsdirektorer och regiondirektorer har skrivit under en gemensamvision
for [arnllk halsaoch kunskapsstyrning i varden. Beslutet innebar att regionerna
gemensamt skaarbeta med riktlinjer och vardprogram, samt aven metoder for
uppfoljnlng och forbattring av varden, Varje NPOskagenom nationella arbetsgrupper
(NAG)samrnanstalla nationella vardprogram. For NPOogon har Stockholm/Gotland
fatt huvudansvar, och fcljande ar utsedda att ansvarafor arbetet (som annu inte ar
paborjat i denna form): Anders Behndig, EvaKarlsson,Sten Kjellstrom, Marita
Andersson Gronlund, PierfrancescoMirabelli, Anne Odergren och LeifTallstedt
(adjungerad). Malet ar en jamllk vard over hela landet, och detta ar helt i linje med
det arbete som MRKi sarnradmed SOFredan startat, vad galler uppdatering av
nationella vardprograrn. Pierfrancesco, som ar utsedd att delta i NPOogon och
samtidigt via MRKatt arbeta med nationella riktlinjer for AMD, har annu inte sa
mycket information om hur arbetet ev praktiskt andras av SKL'sbeslut om NPO,och
fragan far diskuteras ytterligare da NPOsamrnanstratt och NAGutsetts. Dock har man
i NPOogons forsta mote tydligt uttryckt viljan att inte utfora nagot dubbelarbete utan
ta till vara expertisen som finns i till ex. speclallstforeningar,

§14 Motet avslutas.
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