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1.

Ordförande förklarade mötet öppet.

2.

Förslag till verksamhetsberättelsen kompletterades för presentation på
Årsmötet. (se bilaga 1)

3.

Revisorsbrevet presenterades. Kassaböckerna skall ha skickats med post av
den tidigare kassören, Ingrid Idvall, till Anders Hjerpe, men har ej kommit
fram. Enligt samstämmiga uppgifter från båda revisorer (Eric Holm och Lilian
Jensert) och Ingrid Idvall, som samtliga kontaktades per telefon under mötets
gång, finns cirka 300000 kr i kassan. Anders Hjerpe berättar att inga
nämnvärda rörelser på Föreningens konto har skett sedan årsskiftet. Det
planeras att redovisa detta vid Årsmötet.

4.

Valberedningens förslag diskuterades.

5.

Sekreteraren redovisade för det medlemsregistret som finns tillgängligt. (Från
den tidigare kassören) Cirka 2/3 av Föreningens 245 medlemmar är
cytodiagnostiker. Registret kommer att presenteras vid Årsmötet dar
sekreteraren kommer även att be alla kontaktpersoner att maila honom som ett
första steg i registrets uppdatering.

6.

Anders Hjerpe rapporterade att han inte har lyckats få kontakt med Cajsa
Nasiell för att få till stånd en ändring i principer för utdelning av Nasiell
stipendiet enligt Cajsa’s tidigare uttryckt önskemål. Han försöker kontakta
Läkarsällskapet inför Årsmötet för att informera sig om hur ändringarna kan
komma till stånd. Målsättning är att kunna utdela stipendiet vid Föreningens
Årsmötet som nu hålles på våren istället för, som tidigare, vid
Läkarsällskapets Riksstämman i november eller december då få medlemmar
deltar. En ansökan har inkommit till sekreteraren för Nasiells stipendiet för
2007. Capio har nu skickat villkoren för stipendiet som dem delar ut genom
Föreningens regi. Dessa kommer att gå ut på Föreningens hemsida.

7.

Anders Hjerpe berättade om cytodiagnostiker utbildning i Stockholm. Även
ST läkare utbildning diskuteras. Svensk förening för patologi kommer att få
till uppgift att skriva en ny målbeskrivning för utbildning. SFKC’s målsättning
är att bidra till detta arbete så att klinisk cytologi kan vara en viktigt

diagnostisk metod även i framtiden. Anders övervaka SFP’s styrelsemöte vid
Patologens Vårmöte i Tröllhättan.
8.

Ett schema för styrelsemöten för det kommande året skall utarbetas av Edeia
Tani. En målsättning är att ha ett gemensamt möte med SFP en gång per
termin och minst 2 möten per termin.

9.

Samarbetsformer med Riksföreningen för klinisk cytologi diskuterades.
Rikföreningen fyller 25 år 2008 och planerar ett speciellt Jubileumsmöte.
Detta kan påverka planer för Vårmötet det året, som annars skulle anordnas
tillsammans med SFKC. Det utspann en diskussion om olika varianter av
samarbete inför mötet 2008 och dessa diskussioner kommer att fortsätta.

10.

Charlotte Arvidsson redovisade för arbetet som har lagts ner på att få ett beslut
om legitimation för cytodiagnostiker. Ett beslut från Departementet kommer
tidigast till höst.

11.

Anders Hjerpe förklarade mötet avslutat.
Lund, 060515
Robert Cameron
Sekr, SFKC

