Protokoll fört vid årsmöte för Svensk Förening för Medicinsk Genetik
och Genomik (SFMG), onsdag den 29/1 2020,
Stora Brännbo Konferens och Hotell, Sigtuna
§ 1 Mötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarades behörigen sammankallat.
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Magnus Burstedt valdes till årsmötets ordförande och Anna Norberg till sekreterare.
§ 3 Val av justeringsmän
Mattias Vågberg och Jenni Jonasson valdes till justeringsmän.
§ 4 Godkännande av dagordning, eventuella övriga frågor anmäls.
Dagordningen godkändes.
§ 5 Verksamhetsberättelse för 2019
Verksamhetsberättelsen upplästes.
§ 6 Ekonomisk rapport och revisionsberättelse
Den ekonomiska rapporten och revisionsberättelsen föredrogs av skattmästare
Björn-Anders Jonsson samt revisor Erik Björck.
§ 7 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2019
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 8 Val av facklig sekreterare för verksamhetsåret 2020
Niklas Dahl valdes till facklig sekreterare.
§ 9 Val av revisor och suppleant
Erik Björck omvaldes till revisor och Maria Soller valdes till revisorssuppleant.
§ 10 Val av valberedningens representanter
De tre föregående ordföranden valdes som representanter till valberedningen;
Cecilia Gunnarsson, Erik Iwarsson, Anna Öfverholm.
§ 11 Förslag till två representanter till SLS fullmäktige: 1 ordinarie, 1 suppleant
De läkare som sitter i styrelsen beslutas representera SFMG i SLS fullmäktige;
Magnus Burstedt valdes till ordinarie representant och Cecilia Soussi Zander till suppleant.
§ 12 Beslut om SFMG ska bli medlemsförening i SLS eller kvarstå som sektion.
Ordförande redogör för fördelar och nackdelar med förslagen.
Magnus Burstedt informerar om att SLS har ändrat modell för medlemskap, vilket innebär
att sektioner kan bli medlemsföreningar i SLS från och med 1 januari 2021.
Årsmötet beslutade med mer än två tredjedelars majoritet att SFMG ansöker om att bli
medlemsförening i SLS.
§ 13 Godkännande av förslag till stadgeändring med anledning av GDPR och eventuell
förändrad medlemskategori i SLS enligt beslut §12.
Årsmötet beslutade enhälligt att föreningen antar föreslagen stadgeändring.
Se bilaga ”Stadgar SFMG 20200129”.
§ 14 Fastställande av årsavgift 2020
Beslut om oförändrad årsavgift för 2020, 200 kronor.
Förändring av medlemsavgiften kommer att beslutas på nästa årsmöte, efter att SFMG har
fått besked om att antas som medlemsförening (beslut fattas av SLS fullmäktige i maj 2020).

§ 15 Diplomutdelning till examinerade sjukhusgenetiker och genetiska vägledare.
Anna Rohlin, Linda Arvidsson, Elin Lundblad-Andersson, Åsa Hagström, Frida Abel samt Pia
Palmebäck erhöll diplom för att ha uppfyllt kraven för att godkännas som sjukhusgenetiker
av SFMG. Johanna Rantala erhöll diplom för att ha uppfyllt kraven för SFMG-certifierad
genetisk vägledare.
§ 16 Angående nya föreskrifter för ST, där AT tas bort och bastjänstgöring införs som
inledande del. Remiss skickas från Socialstyrelsen till samtliga delföreningar under feb 2020.
Styrelsen föreslår att remissen bereds av SFMG utbildningsgrupp för ST (studierektorer)
samt facklig representant, tillsammans med MC och VC.
Årsmötet bifaller styrelsens förslag.
§ 17 Angående behov av nationella riktlinjer för exempelvis anlagsbärarscreening av recessiv
sjukdom vid bärarskap hos partner, hantering av oväntade bifynd och övriga policyfrågor
såsom kvalitetskrav på verksamheter som utför/besvarar genetiska analyser. Styrelsen
föreslår att en arbetsgrupp tillsätts inom SFMG för Etik och Policy vid genetisk testning, som
består av 1-2 personer per ort inom olika specialiteter.
Årsmötet bifaller styrelsens förslag.
§ 18 Nominering av nya hedersledamöter i SFMG
Ordförande informerar om att föreningen gärna ser att det blir fler hedersledamöter.
Nomineringar och kort motivering mailas till SFMG sekreterare. Beslut om att anta nya
hedersledamöter tas i samband med föreningens årsmöte.
§ 19 Övriga frågor
ESHG stipendium “National Fellowships for young investigators”:
Anna Norberg redogjorde för möjlighet att söka stipendium för deltagande i
ESHG konferens i Berlin 6-9 juni 2020. Kravet är att personen ska vara yngre
lovande forskare. Kandidater mailar till SFMG sekreterare senast den 16 feb.
Styrelsen beslutar om vem som utses till nationell stipendiat.
UEMS rapportering:
Ulf Kristoffersson redogjorde för aktiviteter inom UEMS (European Union of
Medical Specialists) och EBMG (The European Board of Medical Genetics). De
verkar bland annat för ökad kvalitet på utbildning inom klinisk genetik och ökad
rörlighet inom Europa. Arbetet involverar ackreditering av europeisk
examination och fastställande av system för registrering av CME-poäng.

Utbildning för ST-läkare:
Niklas Dahl redogjorde för att Emma Tham och övriga studierektorer har
uppdaterat SFMG utbildningsrekommendationer för ST-läkare, vilka ska
publiceras på föreningens websida.
§ 20 Klinisk genetik, årlig statistik
Ulf Kristoffersson redogjorde för aktuell statistik 2019 för befattningarna läkare,
sjukhusgenetiker samt genetiska vägledare vid respektive universitetsorts avdelning för
Klinisk genetik.
§ 21 Mötets avslutande
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