
 
Protokoll från föreningsmöte i Svensk förening för Klinisk Cytologi i samband med vårmötet 
i Halmstad, fredag 23 april, 2010, kl. 13.00-14.00. 
 
1. Ordförande Edneia Tani väljer till mötesordförande Anders Hjerpe. 
 
2. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
3. Till mötessekreterare valdes Henryk Domanski.  
 
4. Till att justera dagens protokoll valdes Walter Ryd, Göteborg och Lasse Övergaard, Lund. 
 
5. Godkännande av föredragningslista.  

Tillägg till föredragningslistan under punkt 10. Övrigt: Cytodiagnostikerstipendium. 
 
6. Mötesordförande presenterar verksamhetsberättelse fr o m januari 2009 t o m april 2010. 

Ekonomisk redovisning för samma tidsperiod presenteras av kassör Kaj Bjelkenkrantz. 
Revisionsberättelse under räkenskapsåret 2009 presenteras där revisionen tillstyrker 
fasställandet av räkenskaperna samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. Ansvarsfrihet 
för styrelsen godkänns av mötet.  

 
7, Redovisning av Magnus Nasiells stipendium för år 2009:  

Charlotte Andersson fick 20.400 kr för en studieresa till punktionsmottagningen, Karolinska 
sjukhuset, Solna.Ingrid Norman fick 20.000 kr för studieresa till Cytologiskt laboratorium, 
Edinburgh Royal Infarmy i Skottland och den kommer att kombineras med den 17:e 
internationella cytologiska kongressen i Edinburgh maj 2010. Anna Domanski, Lund, fick 
20.000 kr för aktivt deltagande i 17:e internationella cytologiska kongressen i Edinburgh maj 
2010. Katalin Dobra, Huddinge, fick 42.000 kr för forskning (projekttitel ”Molekylär 
karakterisering av primära och sekundära tumörer i lungsäck, nytt underlag för 
individualiserad behandling”). Anders Jerpe, Huddinge, fick 30.204 kr för studier av exsudat 
vid malignt mesoteliom. 

 
8. Walter Ryd från valberedningen presenterar ny kassör, Janne Malina, som ersättare för Kaj 

Bjelkenkrantz. Dessutom presenteras ny revisor, Kristina Kåbjörn, som ersätter Juraj Sloboda. 
Förslagen godkänns av mötet. Vi tackar Kaj och Juraj för deras insatser som kassör och 
revisor. 

 
 Andra styrelseledamöter vals om av mötet: Edneia Tani fortsätter som ordförande ett år och 

Magnus Hultdin som vise ordförande ett år. Styrelsen får godkännande av mötet att adjungera 
biträdande ordförandepost på ett år så att vi har en kandidat till ordförandeskapet efter det att 
Edneia Tani slutat sina åliggande som föreningens ordförande.  

 
9. Inval av nya medlemmar. Till nya medlemmar i föreningen har av Magnus Hultdin och 

Henryk Domanski föreslagits dr Husam Oda, Umeå, dr Kristina Åström, Stockholm, 
rekommenderad av Edneia Tani och Henryk Domanski, dr Geza Hegedüs, Växjö, 
rekommenderad av Sven Johansson och Henryk Domanski, Anna Ehinger, Malmö, 
rekommenderad av Janne Malina och Henryk Domanski och dr Akif Demir, Göteborg, 
rekommenderad av Walter Ryd och Henryk Domanski. Alla rekommenderade nya 
medlemmar godkänns av mötet.  



 
10. Övrigt.  

Cytodiagnostikerstipendium. Årsmötet beslutar efter diskussion att utöka detta stipendium till 
20.000 kr om föreningens ekonomi tillåter. Summan kommer att justeras beroende på 
inkomna ansökningar. 

 
11. Ordförande förklarar mötet avslutat. 
 
 
Lund 2010-04-27 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Henryk Domanski 
Sekreterare för Svensk Förening för Klinisk Cytologi 
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Walter Ryd       Lasse Övergaard 


