
Telefonstyrelsemöte, Svensk Förening för Klinisk Cytologi, 080319 
 
Närvarande:  Edneia Tani, Gunilla Bergström, Charlotte 

Bjelkenkrantz, Kaj Bjelkenkrantz, Robert Cameron, 
Magnus Hultdin 

 
§1 Mötet öppnades av ordförande Edneia Tani 
 
§2 Kaj Bjelkenkrantz redovisade kort för Föreningens ekonomi, som 

är fortsatt god. Medel har redan utbetalats till Lisbeth Nilsson, 
Karlskrona, som får årets cytodiagnostiker stipendie. I övrigt inga 
utbetalningar. 

 
§3 Beträffande Nasiellfonden, har Edneia varit i kontakt med Kajsa 

Nasiell och hört att det finns närmare 800,000:- i fonden och att 
avkastningen i år är cirka 147,000:-. Det är angeläget att medel 
delas ut så att skatt inte behöver betalas på utkastning och så att 
Läkarsällskapet inte använder medel för andra stipendier som 
inte har med cytologi att göra. Ansökningstiden för Nasiell 
stipendie hade förlängdes tom 14/3 efter beslut från förra 
styrelsemöte och två ansökan inkom. En från Georg Jaremko, 
Stockholm, för en studieresa till Mayo Kliniken, Scottsdale, i maj 
2008, (23000:-) och en från Henryk Domanski, Lund, för studier 
på Brigham and Women’s Hospital, Boston, i Mars, 2009, 
(29000:-). Ansöknings handlingar finns hos sekreteraren. 
Eftersom det finns cirka 147,000:- i avkastning att utdela 
beslutades att båda sökande ska få medel. Sekreteraren meddelar 
sökanden och lämnar kontouppgifter till kassören för 
utbetalning. 

 
§4 Nya medlemmar. Robert har fått namn på 3 personner som 

önskar medlemskap i Föreningen. Charlotta Andersson, Egle 
Tolokiene och Anooshek Nazeroaja sponsrar av medlemmar i 
Umeå (Magnus Hultdin). Det beslutades att dessa presenteras vid 
Årsmötet i april. 

 
§5 Årsmötet diskuterades. Dagordning ska inkludera en diskussion 

av stipendiernas storlek samt av Föreningens kontakter med 
KVAST kommitté. Robert Cameron kan fortsätta som 
representant från Föreningen. Peter Pitkänen, sammankallande 
för KVAST kommitté, kontaktas om att presentera vad som är 
aktuellt inom kommitténs arbete vid Årsmötet. Dagordning för 
Årsmötet bifogas och mailas till Gunilla Bergström så att den kan 
tryckas i den broschyren som ska delas ut på båten till Talinn. 

 
§6 Inga övriga frågor. 
 
§7  Mötet avslutades av ordförande. 
 



 
    Lund 080325 
 
 
    Robert Cameron, sekreterare 
 
 
Årsmöte   
Svensk Förening för Klinisk Cytologi 
torsdag den 24/4 2008 kl 15:45- 16:15, Båten till Tallinn. 
 
Dagordning 
 
1. Mötets öppnande 
 
2. Val av mötesordförande 
 
3. Val av mötessekreterare 
 
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 
 
5. Godkännande av dagordningen 
 
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för året 2007-

2008 
 
7. Genomgång av bokslut för verksamhetsåret 
 
8. Revisionsberättelse 
 
9. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
 
10. Fastställande av årsavgift 
 
11. Val av styrelse 
  Ordförande- omval 
  Viceordförande- omval 
  Kassör- omval 
  Sekreterare- nyval 
 
12. Val av revisor och revisor suppleant 
  Revisor- 
  Revisor suppleant- 
 
13. Val av valberedning 
 
14. Stipendier 
 a) Cytodiagnostiker stipendiet 
  1) Stipendiets storlek 



  2) Utdelning av stipendiet 
 
 b) Nasiell stipendiet 
  1) Stipendiets storlek 
  2) Utdelning av stipendiet 
 
15. Diskussion av Föreningens deltagande i KVAST (Kvalitet och 

Standardisering) kommitté 
 
16. Presentation av aktuellt KVAST kommitté arbete-Peter Pitkanen 
 
17. Diskussion av utbildningsinsatser 
 
18. Förslag till nya medlemmar 
   Umeå 
  Charlotta Andersson 
  Egle Tolockiene 
  Anoosheh Nazemroaya 
 
19. Övriga frågor 
 
20. Mötets avslutande 
 
 


