
Protokoll fört vid Årsmöte för Svensk Förening för Klinisk Cytologi, 
10 maj, 2007, Göteborg 
 
Närvarande var cirka 25 Föreningsmedlemmar. 
 
§ 1 Mötet öppnades av Magnus Hultdin, föreningens vice ordförande, som meddelade att Ednei 

Tani, föreningens ordförande, hade fått förhinder att närvara. Magnus informerade 
ytterligare att mötet även är föreningens Årsmöte trots att det har rubricerats som 
”Föreningsmöte” i Vårmötets program. Kallelse har gått ut via Föreningens hemsida och 
mötet fann att kallelsen behörigen hade skett. 

 
§ 2 Dagordningen godkändes. Inga övriga frågor anmäldes. 
 
§ 3 Mötet valde Magnus Hultdin till mötesordförande. 
 
§ 4 Mötet valde Robert Cameron till mötessekreterare. 
 
§ 5 Mötet valde Agneta Westman, Malmö, till justeringsperson. 
 
§ 6 Robert Cameron, Föreningens sekreterare, läste verksamhetsberättelse för 2006-2007. Den 

lades till handlingar och skickas till Föreningens hemsida. 
 
§ 7 Kaj Bjelkenkrantz, kassör, redovisade för Föreningens ekonomi som är mycket god. 

Balansen överstiger 400,000 kronor. Under januari till och med maj, 2006, var Föreningen 
utan ordinarie kassör och Anders Hjerpe agerade som tillfällig kassör. Under denna tid har 
en utbetalning på cirka 10000 :- gjorts för vilken Kaj inte har fullständigt underlag. Kaj 
kommer att fortsätta undersöka denna transaktion (sannolikt rör det sig om utbetalning av 
cytodiagnostiker stipendiet, 2005). Redovisningen skickas till hemsidan. Kassörens 
uppfattning är att föreningen för de senare 5 åren saknar större utgifter och att kapital 
ackumuleras. Det verkar därför möjligt att aktivt stödja signifikanta insatser inom  

 t ex. utbildning.  
 
§ 8 Magnus Hultdin läste revisorns berättelse. Revisorer fann att bokslutet stämmer med av 

dem kända förhållande. 
 
§ 9 Mötet röstade för att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret, 2006-2007. 
 
§ 10 Robert Cameron redovisade valberedningens berättelse. Samtliga styrelsemedlemmar 

kvarstår utan nyval. Charlotte Arvidsson och Gunilla Bergström kvarstår som representanter 
från Riksföreningen. Erik Holm kvarstår som revisor och Lilian Jensert avgår. Juraj Sloboda 
föreslås blir revisor och väljs av mötet. Sven Johansson avgår från valberedningen. Kvar i 
valberedningen är Walter Ryd, Thomas Höckenström och Per Ove Sandberg. I stadgarna 
står att valberedning kan vara 3 eller 4 personer och något nyval krävs inte nu. Mötet väljer 
Walter Ryd som sammankallande i valberedning. 

 
§ 11 Cytodiagnostiker stipendiet för 2007 tilldelas Anna Domanski, Lund. 
 
§ 12 Nasiellstipendiet för 2007 tilldelas Lennart Skoog, Malmö. 
 



§ 13 Inga övriga frågor hade anmälts. Charlotte Arvidsson förslog att styrelsen kunde överväga 
att höja beloppet för Cytodiagnostiker stipendiet från nuvarande 8000: kronor med tanke på 
de höga kostnaderna för vetenskapliga möten i synnerhet utomnordiska möten. 

 
§ 14 Magnus Hultdin avslutade mötet. 
 
 
 Agneta Westman, justeringsperson   Robert Cameron, sekreterare 


