Svensk Förening för Klinisk Cytologi
Styrelsemöte 070418
Närvarande via telefon:
Edneia Tani
Robert Cameron

Charlotte Arvidsson
Anders Hjerpe

Kaj Bjelkenkranz
Magnus Hultdin

Anmäld förhinder: Gunilla Bergström
§1

Mötet öppnades av ordförande, Edneia Tani.

§2

Dagordning godkänndes. Charlotte Arvidsson, Kaj Bjelkenkrantz, Anders Hjerpe och
Robert Cameron anmälde punkter att ta upp under ”Övrigt”.

§3

Information från Svensk Förening för Patologis styrelsemöte, 070313, där Edneia Tani
deltog.
Erik Larsson och Per Westermark kommer att ersätta Monica Nistér som
vetenskaplig sekreterare. SFP kommer att delta i Läkarstämman ytterliggare 3 år.
Vårmötet 2008 kommer att hållas i Uppsala för SFP. Vårmöte för båda SFP och
SFKC 2009 kommer att hållas i Malmö.
Utbildningsfrågor diskuterades utifrån ett förslag från Utbildningskommittén om hur
många prov av olika typ skall undersökas under ST utbildning (tidigare utsänt till SFKC
styrelsemedlemmar). Närvarande vid SFPs styrelsemöte 070313 ansåg att antalet VS och
övrig cytologi prov var för högt. Edneia menade att antalet var korrekt vilket också övriga
SFKC styrelseledamöter vid dagens möte menade. Anders Hjerpe poängterade igen behovet
av att precisera hur mycket av utbildning ägnas patologi och respektive cytologi;
förhållandet 4 år till 2 år bör bibehållas.
Peter Pitkenein kommer att efterträda Lennart Mellblom som sammankallande för
KVAST kommittéen.

§4

Förslaget från valberedning till Årsmötet i Göteborg gicks igenom (tidigare utsänt till
styrelsen). Det kommer att presenteras där av Sven Johansson.

§5

Årsmötet i Göteborg 070410 diskuterades. Vi försöker ordna så att SFKC håller sitt möte
först och SFP därefter. Edneia och Anders kan inte närvara vid Årsmötet. Magnus Hultdin
kan vara mötesordförande och båda Robert Cameron och Kaj Bjelkenkrantz kommer att
närvara.

§6

Robert berättar att Naturvetarförbundet och Riksförening för Klinisk Cytologi har skickat
sitt gemensamma yttrande om promemoria angående Legitimation för Cytodiagnostiker till
SFKC för kännedom. Robert kopierar detta och postar till övriga styrelsemedlemmar.
SFKCs yttrande har skickats till Socialdepartementet och till Svenska Läkarsällskapet som
sammanställer ett eget yttrande. Robert mailar yttrande till alla styrelsemedlemmarna.
Anders berättar att han kommer att delta i skrivning av yttrandet från Karolinska Institutet.
Han kommer att verka för ett positivt ställningstagande därifrån.

§7

Kaj Bjelkenkrantz redovisade för Föreningens ekonomi; den är mycket god och cirka
400.000 kronor finns i kassan. Han får styrelsens godkännande för att modernisera

bokföringen och att ändra rutinerna för indrivning av årsavgifter. Han skickar årets
redovisning till Erik Holm för revisor genomgång inför Årsmötet.
§8

Övriga frågor:
Kaj undrar hur det går med överföring av pengar från SLS till föreningens kassa för att
täcka utbetalning till Ester Lörinc, tidigare stipendiat. Robert berättar att informationen har
skickats till SLS och överföring skall snart vara genomförd. Kaj nämner att årets stipendiat,
Lennart Skoog, kommer att behöva ett förskott. Detta kan betalas ut från föreningens kassa
som ersätts senare av Nasiell Fonden som förvaltas av SLS. Cytodiagnostiker stipendiet
betalas ut från föreningens kassa. Annie Domanski är enda sökande under 2006.
Karin Höckenström kan fortsätta som webmaster. Hon uppdaterade hemsidan i början av
april. Styrelsen beslutar att ersätter henne med 6000: kronor. Robert skickar Kaj hennes
kontonummer.

§9

Styrelsen beslutar att inget formellt styrelsemöte kommer att hållas i Göteborg, 070510.
Styrelsemedlemmar som kommer att närvara vid Årsmötet kan träffas informellt på
eftermiddagen innan kl 17:00.

§10

Edneia Tani avslutade mötet.

Helsingborg, 070420

Robert Cameron, sekr SFKC

