Protokoll från Årsmöte
Svensk förening för Klinisk Cytologi
Malmö, torsdag 4 maj, 2006
1. Föreningens ordförande hälsade ett 50-tal deltagare välkomna. Mötet godkände att kallelsen
hade varit utsänt som en del av Vårmötets program på Föreningens hemsida och att
dagordning för Årsmötet fanns tillgänglig i Mötets lokal. Mötet förklarades öppnat.
2. Som mötesordförande valdes Anders Hjerpe, Stockholm.
3. Som mötessekreterare valdes Robert Cameron, Helsingborg
4. Som justeringsperson valdes Janne Malina, Malmö.
5. Ordföranden föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för 2005-2006.
6. Ordföranden redovisade kort för föreningens ekonomi. Mötet beslutade att
redovisningsperioden ändras till att sammanfalla med kalenderåret efter att tidigare har varit
från 1/10 till 30/9. Beslutet motiverades med att revisionen då kan ske i tid för årsmöten som
nu förläggs till Vårmöten och inte till Läkarsällskapets Riksstämman i december. Mötet
beslutade att årsavgiften för 2006 blir oförändrat från 2005.
7. Sekreteraren läste revisionsberättelse. Revisorerna fann ingen anledning till anmärkning och
föreslog att styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
8. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för perioden 041001 tom 051231.
9. Sammankallande i valberedning presenterade förslag till val.
Ordförande: Edneia Tani (tidigare viceordförande)
Vice-ordförande: Mats Hultdin (nyval)
Sekreterare: Robert Cameron (omval, andra av 3 år)
Kassör: Kaj Bjelkenkrantz (nyval)
Övrig medlem: Anders Hjerpe (tidigare ordförande)
Revisor: Lilian Jensert och Erik Holm
Revisorssuppleant: Per-Gunnar Lyretorp
Representanter i Läkarsällskapets fullmäktigeförsamling:
Lambert Skoog (ordinarie, omval, andra av 2 år)
Anders Hjerpe (suppleant, omval, andra av 2 år)
Mötet beslutade att anta valberedningens förslag.
Till valberedning valde mötet Sven Johansson (sammankallande), Walter Ryd, Thomas
Höckenström och Per Olof Sandberg.
10. Ordförande diskuterade Föreningens framtid i ljuset av regeringens beslut att klinisk
cytologi inte längre är en officiell specialitet eller grenspecialitet. Ordförande försäkrar att
det inte finns några som helst planer från styrelsens sida att avveckla föreningen utan att
behovet av föreningens insatser inom utbildning av båda patologspecialister och
cytodiagnostiker snarare ökar med den nya specialitetsindelningen. Styrelsen måste utöka
samarbete med Svenska Patolog Föreningen och med Riksförening för Klinisk Cytologi för
att bibehålla en vital cytologisk verksamhet även i framtiden. Dessutom har styrelsen ansvar
för föreningens kassa och stipendier.
11. Ordförande redogjorde för sina försök att få till stånd en ändring av regler för utdelning av
stipendie från Nasiellfonden. De nuvarande reglarna kräver personlig medverkan av
anhörig till Magnus Nasiell. Målet är att styrelsen i samarbete med Svenska Läkarsällskapet
får till stånd en regeländring (i samråd med anhörig) som gör att styrelsen kan besluta om
stipendiet och dela ut det i samband med Vårmötet. Under 2005 inkom inga ansökningar
till Nasiell stipendiet. En ansökan har inkommit under 2006. Capio delar ut 1 stipendie
på 10000 kronor varje år i december. Ansökningsreglar finns på hemsidan. Styrelsen
har tidigare utdelat ett stipendiet på 8000 kronor till en cytodiagnostiker. Det diskuterades
att denna summa var nu för liten. Styrelsen kommer att diskutera och besluta om

cytodiagnostiker stipendiet vid nästkommande sammanträdet.

12.
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Ordföranden redogjorde kort för utbildning av cytodiagnostiker och cytologläkare i landet.
Utbildningsplanen för klinisk patologi kommer att revideras av representanter från
Patologföreningen. Styrelsen kommer att bevaka denna revision för att försäkra att
cytologi får adekvat utrymme i den nya utbildningen. Det poängterades från mötet att
det blir viktigt att blivande specialister i klinisk patologi får en bred utbildning i cytologi
för att kunna arbeta på mindre avdelningar där särskild cytologläkare inte finns. Utbildning
av cytodiagnostiker sker för närvarande i Stockholm där antalet sökanden har ökat.
Många cytodiagnostiker kommer att gå i pension de närmaste åren och ordföranden
poängterade att det ligger i varje landstings intresse att uppmuntra till utbildning av
blivande cytodiagnostiker för att täcka dessa pensionsavgångar genom t ex att bekosta
utbildning i Stockholm. Ett förslag kom från mötet att undersöka möjligheter till att
etablera ett forum på hemsidan där alla medlemmar kan skriva synpunkter på utbildning.
Sekreteraren tar kontakt med webbansvarig för att se om detta kan göras.
Sekreteraren påtalade behovet av att uppdatera medlemsregistret. Det aktuella registret
kommer från den tidigare kassören och visar att det finns 246 medlemmar varav 67 läkare
och 173 cytodiagnostiker. Av dessa har 66 inte betalat medlemsavgifter sedan 2004.
sekreteraren ber att alla kontaktpersoner (en för varje avdelning) skickar honom en e-mail för
att uppdatera kontaktperson registret. Framöver kommer kommunikation till medlemmar
att ske genom hemsidan och e-mail till kontaktpersoner.
Miklos Gulyas, Huddinge, Arrigo Kapitano, Huddinge, och Anneli Leksell, Kristianstad,
valdes in som medlemmar i Föreningen.
Mötet avslutades.
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