
 
 

Protokoll från Årsmöte i Svensk Förening för Klinisk Cytologi i samband 
med Vårmötet i Göteborg 2014-04-10. 

 
 

1. Mötet öppnades. 
 

2. Till mötets ordförande valdes Christina Kåbjörn och till mötets 
sekreterare Henryk Domanski. 

 
3. Till protokolljusterare valdes Lars Övergaard från Lund och Akif Demir 

från Göteborg. 

 
4. Föredragningslistan godkänns. 

 
5. Protokoll från föregående föreningsmöte godkändes.  

 
6. Janne Malina presenterade ekonomiredovisning. Årsavgiften för 2014 

kvarstår oförändrad. Föredragning av revisorns berättelse för 
verksamhetsåret 2014 presenterades för medlemmarna. Ansvarsfrihet 

för styrelsen godkänns. 
 

7. Christina Kåbjörn presenterar verksamhetsberättelse för 2013. 
Tillgänglig på föreningens hemsida.  

 
8. Styrelsemedlemmar fortsätter nästa period och detta godkänns av 

mötet. Revisor Robert Cameron slutar och styrelsen kommer att 

kontakta valberedningen för att lösa frågan om ny revisor kommande 
period. 

 
9. Till nya medlemmar i föreningen valdes Agnes Hegedus, Örebro, 

(rekommenderad av Sune Eriksson och Henryk Domanski), Franziska 
Svensson, Malmö, (rekommenderad av Janne Malina och Henryk 

Domanski) och Ute Engel, Linköping, (rekommenderad av Ingvar 
Jarlsfelt och Eva Niléhn). 

 
10. Föreningens hemsida är uppdaterad och enligt information från 

ordförande Christina Kåbjörn fungerar kommunikationen med 
webbmaster utan anmärkning numera. 

 
11. Henryk Domanski presenterar information om kommande nationella och 

internationella möten.  

 
12. Magnus Nasiells stipendium: Ingrid Norman, Huddinge har tilldelats 

12.000 kr som bidrag till hennes forskningsprojekt rörande HPV och 
cervixcancer. Lisbeth Nilsson, Kalmar, har tilldelats 5.000 kr som bidrag 

till kongressresa till Europeiskt cytologimöte i Geneve. 



 
 

 
13. Christina Kåbjörn informerar om föreningens syn på utbildning av 

cytodiagnostiker. Den gamla utbildningen har lagts ner och någon ny 
utbildning är inte klar ännu. Diskussion kring den nya utbildningen pågår 

och från cytologföreningens sida har Anders Hjerpe insyn i 
förhandlingarna om den nya utbildningen. Styrelsen har under 2013 

författat brev där man avråder medlemmar och arbetsgivare att skicka 
personal till den temporära, icke fullständiga, utbildningen i väntan på 

det nya programmet. Brevet finns på föreningens hemsida. 
Grundinställningen från Svensk Föreningen för Klinisk Cytologi är att 

denna bör ha insyn i förhandlingarna om den nya utbildningen och 

möjligheter att påverka detta. 
 

14. Henryk Domanski informerar om förhandlingarna med Europeisk 
Förening angående arrangemang av European Congress of Cytology i 

Malmö. Tidigare förslag att hålla detta 2016 har ändrats till 2018 i 
samråd med Europeisk Förening. Förfrågan har kommit att skjuta fram 

mötet ytterligare 1 år och att Sverige istället ordnar kongressen 2019. Vi 
har ställt frågan om att innan dess ordna tutorial i Sverige till Europeisk 

Förening men har inte fått svar ännu. Förhandlingarna pågår. 
 

15. Övriga frågor. Inga ärenden att ta upp. 
 

16. Mötet avslutas 
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