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Ärende Beslut

§1 Mötets behöriga utlysande Förklarades årsmötet behörigen sammankallat.

§2 Val av ordförande och sekreterare
för mötet

Valdes The-Hung Bui till årsmötets
ordförande och Erik Iwarsson till sekreterare.

§3 Val av justeringsmän Valdes Elisabeth Blennow och Anna
Lindstrand till justeringsmän.

§4 Verksamhetsberättelse för 2003 Upplästes och godkändes den i förväg utsända
verksamhetsberättelsen.

§5 Ekonomisk rapport och
revisionsberättelse

Upplästes och godkändes ekonomisk rapport
av skattmästare Kristina Lagerstedt.
Kassabehållningen uppgick årsskiftet
2003/2004 till 36.597:70 kronor och därutöver
besitter föreningen 10.586:48 kronor i
räntefonder.

§6 Beviljande av ansvarsfrihet för
styrelsen verksamhetsåret 2003

Beviljades ansvarsfrihet för styrelsen
verksamhetsåret 2003.

§7 Val av valberedningsrepresentanter Utgår pga representanter valdes för två år vid
föregående årsmöte.

§8 Val av representant och suppleant i
Svenska Läkaresällskapets
fullmäktigeförsamling

Utgår pga representanter valdes för två år vid
föregående årsmöte.

§9 Fastställande av årsavgift för år
2004

Fastställdes oförändrad årsavgift för år 2004
till 100 kronor.

§10 Rapport från respektive ordförande
för de nyinrättade kommittéerna
inom föreningen (utbildning-,
kvalitet-, etik-)

Rikard Rosenquist, utbildningsutskottet,
presenterade de frågor som varit aktuella under
året: Möjligen förestående revision av
utbildningsboken (ST-läkare) samt planering
av kurs i genetisk vägledning med inriktning
på blivande specialister. I diskussionen som
följde framförde Ulf Kristoffersson önskan om
att utbildningsutskottet skall arbeta med frågan
om formalisering av utbildningen till
sjukhusgenetiker.



på blivande specialister. I diskussionen som
följde framförde Ulf Kristoffersson önskan om
att utbildningsutskottet skall arbeta med frågan
om formalisering av utbildningen till
sjukhusgenetiker.
Ann Nordgren, etikutskottet, rapporterade om
det planerade arbetet med framför allt
gemensam policy i frågor som rör vårt område.
Utskottet söker intresserade kollegor som vill
vara med i kommitténs arbete.
Ulf Kristoffersson, kvalitetsutskottet,
rapporterade att arbetet kring möjligheten till
ackreditering av kliniskt genetiska laboratorier
i samarbete med Swedac har varit fokus under
året.

§11 Rapport från föreningens redaktör
avseende arbetet med föreningens
hemsida

Redaktören, Ulf Kristoffersson, rapporterade
om planerna att få en fungerade hemsida och
gav ett förslag på innehåll. Redaktören tar
gärna emot synpunkter på innehåll.

§12 Förslag till symposier,
sektionssymposier samt
gästföreläsare till riksstämman år
2004. Tema: ”barnet” / ”den
växande individen”

Diskuterades förslag till symposier,
sektionssymposier och gästföreläsare till
riksstämman 2004.

§13 Övriga frågor: Mia Soller informerade om kurs på
planeringsstadiet ”Kromosomavvikelser vid
hematologiska maligniteter och solida
tumörer”.

Föreningen framförde gratulationer till Anna
Wedell som är nyutnämnd professor.

Beslutade utnämna Jan Lindsten som
hedersmedlem.
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