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1, Ordf. Christina hälsar alla välkomna.
2, CD-utbildning
Adjungerad till detta möte Anders Hjerpe önskar ta upp KIs satsning på förkortad CDutbildning. Den senare har tillkommit då KI tillfälligt har lagt ner den traditionella
utbildningen som tidigast beräknas återkomma 2015. Styrelsen ser en stor risk med en
förkortad utbildning vilken torde ge en betydligt sämre grund att stå på och generera mer
arbete ute i landstingen i form av längre upplärning av nyfärdiga CD. Riksföreningen för
cytodiagnostiker rekommenderar ej denna korta utbildning och dess ordförande önskar få
vara med vid utformingen av den nya ”långa” utbildningen.
Styrelsen beslutar efter överläggning att vi ej kan rekommendera den korta CD-utbildningen
och Anders Hjerpe informeras. Ett uttalande skall skrivas på nästa möte och där skall det
ingå att vi rekommenderar att man tar in kompetens från riksföreningen när man sätter upp
den långa utbildningen på nytt.
3, Nasiell
48 600 har delats ut till Ingrid Norman och Lars Övergaard, se tidigare notering i
mötesprotokoll från 130104.
Ytterligare 50 000 fanns tillgängliga i år och de är fördelade enligt följande: 6000 Fatma
Alaeb, 6000 Anders Hjerpe, 6000 Dobra, 10 000 Annie Domanski, 12 000 Annika Dejmeck
resa till Japan som dock ej blir av i höst utan pengarna sparas till nästa år, 10000 hålls kvar av
föreningen till nästa år. Utdelningen är flyttad till årsmötet. Henryk Domanski håller i
ansökningarna.
4, Cytologikurs Lund
FNA-kurs i Lund i nov är fulltecknad.
5, Hemsidan
Uppdatering av hemsidan behövs tätare. Ansvarig webmaster Karin Hökenström skall
kontaktas av Christina Kåbjörn. Årsarvodering 6000kr. Alla protokoll skall efter godkännande
av styrelsen publiseras på hemsidan. Kallelser till årsmöte sker via hemsidan. KVASTdokument skall läggas ut för att medlemmarna skall kunna ha möjlighet till genomläsning
före godkännande på årsmöte.

6, Nästa möte
Förslag till träff även på hösten och inte bara telefonmöte. Förslag Göteborg och Hotell
Clarion Post vid centralstationen. Christina Kåbjörn hör med hotellet och kommer med
förslag på datum.
7, Ekonomi
Fortsatt stabil ekonomi. 280 000 på kontot.
8, Medlemsregister
Janne Malina jobbar med att ha ett så uppdaterat medlemsregister som möjligt. Majoriteten
har betalt medlemsavgift.
9, Övriga frågor
a, Walter Ryd, Henrik Edvardsson och Irene Silverlo har arbetat med ett nytt cervix-KVAST
dokument. Beslut om godkännande tas på årsmötet och dokumentet skall publiseras innan
för möjliggörande av genomläsning och inlämning av synpunkter.
b, Årsmöte 2014
Gemensamt möte i cytologi för cytodiagnostiker och cytologer i Göteborg, Hotell Clarion
Post 10-11/4 2014. Tema: allmän cytologi. SFKC skall hjälpa till med föreläsare.
c, Europeiskt cytologmöte 2016
Henryk Domanski fortsätter diskussionen kring att ev arrangera European Congress of
Cytology i Sverige (Malmö) 2016, se tidigare mötesanteckning 130408. Någon ekonomisk
stöttning kan man ej räkna med. Klarar vi av det utan ekonomisk backup vid ev förlust? Ev
möjlighet till samarrangemang Sverige-Danmark? Kombination tutorial + möte? Hjälp av
riksföreningen är önskvärd.
10, Christina Kåbjörn avslutar mötet.
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