
Årsmöte 2016

Lördagen den 19 mars samlades vi på Hotell Kusten i Göteborg för årsmöte. Efter en god 
lunch hälsades 50-talet medlemmar välkomna av ordförande Anders Olsson. Traditionsenligt 
hade en ordförande för mötet bjudits in och i år var det Njurförbundets nya verksamhetschef 
Sara Norman som accepterat uppdraget.

Efter att mötet förklarats öppnat presenterade sig sen sittande styrelsen helt kort och därefter 
följdes den obligatoriska dagordningen. De viktigaste punkterna var att den avgående 
styrelsen beviljades ansvarsfrihet och att Anders omvaldes till ordförande. Vidare blev 
valberedningens förslag till ny styrelse godkänd vilket innebär att den nuvarande styrelsen 
består av 8 ledamöter och 2 suppleanter. Medlemsavgiften förblev oförändrad 300 kronor. 
Själva årsmötet avslutades med en rapport från stiftelsen Professor Lars-Gelins Minnesfond. 
Denna stiftelse är en viktig del av Njurförbundet Västsveriges styrelse arbete under året.

Efter årsmötet fick vi lyssna till 2 inbjudna föreläsare. Den första var Jennie Lönnbro som är 
verksamhetschef för Njurmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon berättade om deras 
arbete med att utveckla organisationen och problemen med att vara placerad på 3 olika ställen 
rent geografiskt. Hon berättade också om att de hade haft en jobbig tid bakom sig. Dels har de
behövt flytta runt p.g.a. ombyggnationer och även haft 3 stycken verksamhetschefer under 2 
år. Efter dessa turbulenta åren känner hon dock att de är på rätt väg igen.

Nästa man vi fick lyssna till var överläkare Bengt Gustavsson från Transplantationscentrum. 
Han redovisade hur utvecklingen inom transplantationsområdet gått framåt och kunde se 
tillbaka på ett rekordår av transplanterade njurar. Han berättade också om nya metoder som 
används rent kirurgtekniskt men även för öka tillgången på njurar. Korsvis transplantation var
en sak. Det innebär att om en närstående vill donera men det inte passar kan den paras ihop 
med ett annat ”par” men samma problem. 

Dagen avslutades med en fika innan alla påbörjade färden hemåt.


