
 
 
Protokoll från telefonmöte, Styrelsen för Svensk Förening för Klinisk 
Cytologi 2013-04-08, 15.30-16.15 
 
Närvarande: Edneia Tani, Christina Kåbjörn, Anders Hjerpe, Henryk Domanski 
 
1. Edneia Tani öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
2. Diskussion angående Magnus Nasiells minnesfond. I fonden finns ca 50.000 

kr kvar att söka i år. Sista ansökningsdag den 30 april. Därefter ett kort 
telefonmöte i styrelsen för att besluta tilldelning. Styrelsen fattar beslut om 
att ansökningsdag flyttas från period innan Riksstämman till period innan 
Vårmötet (årsmötet för Svensk Förening för Klinisk Cytologi). Från år 2014 
kommer sista ansökningsdag att flyttas till 28 februari. Beslutet kommer att 
meddelas till ansvarig ekonom vid Läkarsällskapet.  

 
Elektronisk ansökningsblankett för att söka till Magnus Nasiells fond håller på 
att framställas inom styrelsen. Beräknas vara färdig till nästa års 
ansökningstillfälle.  

 
3. Revisor Robert Cameron ska meddelas om att förbereda revision fram till 

Vårmötet.  
 

4. Diskussion att ev arrangera/organisera European Congress of Cytology år 
2016 i Sverige. Förfrågan har inkommit och diskuterats i styrelsen tidigare. 
Detta har aktualiserats med ny förfrågan från European Federation of 
Cytology Societies, ställd direkt till sekreterare Henryk Domanski. Styrelsen 
fattar beslut om att en sådan kongress kan anordnas år 2016 under 
förutsättning att European Federation of Cytology Societies ger adminstrativt 
stöd och ekonomiska garantier till Svensk Förening för Klinisk Cytology. 
Kongressen kommer att förläggas i Malmö och i organisationskommittén 
kommer samtliga styrelsemedlemmar att ingå med Henrik Domanski som 
huvudansvarig. Frågan har förankrats hos klinik- och förvaltningsledning 
inom Labmedicin, Region Skåne. Frågan kommer att tas upp i styrelsemöte 
vid IAC-kongessen, Paris, i maj månad och därefter detaljdiskuteras inom 
styrelsen vid kommande möten.  

 
5. Diskussion kring styrelsens struktur i Svensk Förening för Klinisk Cytologi. 

Valberedningen kommer att kontaktas i fråga om nästa vice ordförande. 
Edneia TAni kommer att sluta som ordförande och fortsätta 3 år som ”past 
president” (”past” ordförande), Kristina Kåbjörn tillträder som ny ordförande.  

 
6. Mötets avslutas av Edneia Tani. 
 

 
Henryk Domanski 
Sekreterare för Svensk Förening för Klinisk Cytologi 
 
 
Justerat av Edneia Tani 


