
Minnesanteckningar Årsmöte SFKC 130515 
 

1. Mötet öppnades av Edneia Tani 
 
2. Som mötesordförande valdes sittande ordförande Edneia Tani. Som 

mötessekreterare valdes Janne Malina 
 

 
3. Som protokolljusterare valdes Annie Domanski och Lars Övergaard 
 
4. Föredragningslistan, som delades ut i pappersform pga problem med 

hemsidan (den kom in på hemsidan endast någon dag innan årsmötet), 
godkändes av årsmötet 

 
 
5. Protokollet från föregående föreningsmöte finns på hemsidan sedan 

länge 
 
6. Revisionsberättelsen lästes upp – styrelsen beviljades ansvarsfrihet av 

årsmötet. Kort redovisning av vår ekonomi, som är god. Dock ser vi 
ökande utgifter pga ökande aktivitet i föreningen – bl. a. styrelsemöte där 
alla träffas vid ett tillfälle under hösten, planerade halvdagsseminarier av 
samma typ som thyreoideadagen 2012, samt införande av 
hedersföreläsningar vid vårmöten. Därav rekommenderar styrelsen att 
medlemsavgiften höjs till 100 respektive 200 kronor – detta godkändes 
av årsmötet. 

 
 
7. Verksamhetsberättelsen för 2012 lästes upp – den finns på hemsidan 
 
8. Anders Hjerpe lämnar nu styrelsen efter många år – han avtackades med 

en blomma. Edneia Tani avgår som ordförande, men stannar kvar 
som ”past-president” – hon avtackades med en present. Christina 
Kåbjörn Gustavsson går in som ny ordförande, och Henryk Domanski 
går i stället in som vice-ordförande. Louise Pettersson blir ny sekreterare. 

 
9. Vi har sex nya medlemmar i föreningen: 

Anna Kellin, cytodiagnostiker i Göteborg 
Louise Pettersson, läkare i Halmstad 
Anneli Leksell, cytodiagnostiker i Lund 
Emelie Andersson, läkare på St. Görans i Stockholm 
Lisbeth Nilsson, cytodiagnostiker i Kalmar 
Eva Darai Ramqvist, läkare på Karolinska i Solna. 
 

10. Föreningens hemsida har haft lite problem, då kommunikationen med 
vår webbmaster har haltat något. Vi skall i styrelsen ta tag i detta, då 
andra alternativ blir betydligt dyrare än den lösning vi har idag. 

 
11. Nästa års vårmöte blir i Göteborg tillsammans med Riksföreningen. 



 
 
12. Nasiellstipendiet kommer framöver att delas ut vid vårmöten. Detta år 

har varit ett övergångsår, och därav har vi haft möjlighet att söka 
stipendiet vid två tillfällen. Ingrid Normann och Lars Övergaard har redan 
tilldelats pengar. Överskottspengarna har nu fördelats på de fem 
sökanden som vi hade inför vårmötet (Annie Domanski, Annika Dejmek, 
Katalin Dobra, Fatma Alaeb och Anders Hjerpe) 

 
13. Vi planerar att arrangera European Congress of Cytology i Malmö år 

2016. Henryk Domanski skall inhämta mer information angående detaljer 
vid mötet i Paris 

 
 
14. Som övrig fråga diskuterades nerläggningen av 

cytodiagnostikerutbildningen vid KI. Anders Hjerpe redogjorde för detta, 
och tar emot synpunkter från alla  - anders-hjerpe@karolinska.se 

 
15. Som övrig fråga togs även upp paneldiskussionen som inledde vårmötet 

som handlade om patologins framtid – cytologin lyste med sin frånvaro. 
Till detta kan sägas att det har funnits en hel del problem i samarbetet 
vid planerande och utforming av årets program – det har varit svårt att få 
gehör för cytologin.Vår nya sekreterare avslutade debatten genom att 
påpeka att SFKC själva måste vara mer aktiva och bevaka dessa frågor – 
och vi tar det med oss! 

 
 
16. Mötet avslutades. 
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