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Mötesprotokoll fört vid årsmöte i Gävleborg-Dala krets av Apotekarsocieteten 

2019-11-29, kl. 18.30. Kalorian, Söderbaums väg 5, Falu lasarett. 

 

1. Ordförande Susanne Brounéus öppnade mötet.  

2. Röstlängden justerades – cirkulerande närvarolista beslutades utgöra röstlängd.  

3. Susanne Brounéus valdes till ordförande för mötet.  

4. Anna Tjust Gammer valdes till sekreterare för mötet. 

5. Helena Lyrvall valdes att justera årsmötesprotokollet jämte ordförande Susanne Brounéus. 

6. Årsmötet fann att mötet utlysts i behörig ordning. Inbjudan kom ut per mail 29/10-19 vilket 

är mer än 4 veckor innan mötet.  

7. Genomgång av ekonomirapport i form av centralt tillhandahållen mall som sköts av kansliet i 

Stockholm.  

8. Verksamhetsberättelsen redovisades.  

9. Årsmötet gav styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.  

10. Inga ytterligare ärenden från styrelsen. 

10.1 Hans Elg redogör för vad som är nytt i dom generiska stadgarna som fullmäktige antagit. 

Årsmötet beslutar att godkänna kretsens nya stadgar kopplat till beslut på fullmäktige 2018. 

11. Inga ärenden från övriga medlemmar har kommit in.  

12. Årsmötet beslutade att välja enligt valberedningens förslag. Susanne Brounéus valdes till 

ordförande. Till ledamöter i styrelsen valdes: Hans Elg, Anna Tjust Gammer, Helen Sjöberg 

och Anna Lindblad (nyval).  Madeleine Björklund och Josefine Carlsson avslutar sina 

styrelseuppdrag. 

13. Till valberedningens ordförande valdes Tobias Westin och till ledamot i valberedningen 

valdes Ann-Sofie Nygårds. En plats som ledamot i valberedningen är vakant och förslag på 

lämplig kandidat mottages tacksamt.    

14. Susanne Brounéus och Helene Sjöberg valdes till fullmäktigeledamöter.  

15. Anna Tjust Gammer och Anna Lindblad valdes i prioriterad ordning till 

fullmäktigesuppleanter.  

16. Verksamhetsplan för kommande år. Till nästa år är en aktivitet bokad ”Antibiotikaresistens 

och infektioner” 30 januari i Falun med föreläsare Helena Ernlund, infektionsläkare och 

biträdande smittskyddsläkare i Region Dalarna. Eventuellt kommer Torkel Gren, Gävle-Dalas 

kontaktperson i Apotekarsocietetens styrelse, att närvara. Ett nytt försök görs att få till 

studiebesök i Krämfabriken på kvällstid. Vi planerar att ha föreläsning om 

Terapirekommendationer i Falun till hösten när nya informationsläkaren på Regionens 

läkemedelsavdelning är på plats. Önskemål inkommer även om föreläsning och fokus på nya 

läkemedel/terapirekommendationer inom hjärta-kärl området samt diabetes. Hans Elg 

berättar om nyligen publicerad studie ”Bedtime hypertension treatment improves 

cardiovascular risk reduction: the HYGIA Chronotherapy Trial” i EHJ 2019 där patienter som 

tog sin blodtrycksmedicin på kvällen istället för på morgonen under uppföljningstiden 

minskade risken för stroke, infarkt, död, hjärtsvikt med 40-55% vardera. Vi vill gärna att vi 

någon av kommande föreläsare kommenterar studien.     
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17. Övriga ärenden. Under efterföljande julbord uppmanas mötesdeltagarna att diskutera 

framtiden för Apotekarsocieteten i vår krets och hur vi kan göra för att rekrytera fler 

medlemmar samt fylla i formulär gällande detta.  

18. Susanne Brounéus avslutade mötet.  

 

 

____________________________        ____________________________ 

Ordf. Susanne Brounéus                               Sekr. Anna Tjust Gammer  

 

____________________________ 

Justerare Helena Lyrvall 

 


