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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 Samuel Gebre-Medhin till sekreterare. 
 

§3 Val av justeringsmän  Valdes Nils Mandahl och Fredrik Mertens till 
justeringsmän. 
 

§4 Verksamhetsberättelse för 2005  Upplästes och godkändes den i förväg utsända 
verksamhetsberättelsen. 
 

§5 Ekonomisk rapport och 
revisionsberättelse 

 Den ekonomiska rapporten samt 
revisionsberättelsen föredrogs och godkändes. 
Kassabehållningen uppgick vid årsskiftet 
2004/2005 till 36764.16 kronor och därutöver 
besitter föreningen 10779.03 kronor i räntefonder. 
 

§6 Beviljande av ansvarsfrihet för 
styrelsen verksamhetsåret 2004 

 Beviljades ansvarsfrihet för styrelsen 
verksamhetsåret 2004. 
 

§7 Val av ny styrelse för 
verksamhetsåren 2005-2006 

 Valdes med acklamation följande styrelse i 
enlighet med valberedningens förslag: 
Ordförande: Thoas Fioretos 
Vice ordförande: Elisabeth Blennow 
Sekreterare: Samuel Gebre-Medhin 
Kassör: Kristina Karrman 
Redaktör: Ulf Kristoffersson 
 

§8     Val av revisor och suppleant  Valdes Jan Wahlström till revisor och Eva 
Holmberg till suppleant. 

    
§9 Val av representant och suppleant i 

Svenska Läkaresällskapets 
fullmäktigeförsamling 
 

 Valdes Elisabeth Blennow till representant och 
Thoas Fioretos till suppleant i Svenska 
Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling. 

 
§10 

 
Val av valberedningsrepresentanter 

  
Till valberedning under mandatperioden 2005-
2006 valdes T-H Bui, Felix Mitelman och Claes 
Wadelius. 



 
§11 Val av utbildningsutskott  Omval, samt valdes Anna Wedell som ST-

läkarrespresentant. 
 

§12 Fastställande av årsavgift för år 2005  Fastställdes oförändrad årsavgift för år 2005 till 
100 kronor. 
 

§13 Föreningens hemsida 
 

 Föreningens hemsida kommer läggas på Svenska 
läkaresällskapets portal under sektionen för 
Medicinsk Genetik.  
 

§14 Förslag till symposier, 
sektionssymposier samt gästföreläsare 
till riksstämman år 2005. Tema: 
”Psykisk hälsa” 
 

 Richard Rosenquist, Jan Wahlström samt Martin 
Schalling kommer att tillfrågas om att lämna 
förslag till riksstämmosymposium. Som inbjuden 
föreläsare kommer tillfrågas Peter McGuffin. 

§15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport från föreningens 
arbetsgrupper 

 Utbildningsgruppen 
Maria Soller avlade rapport. Richard Rosenquist 
valdes till sammankallande. Jan Wahlström och 
Göran Annerén kommer undersöka 
förutsättningarna att anordna kurs i 
”samtalsmetodik vid risk” respektive 
syndromologi. 
Etikgruppen 
Ann Nordgren valdes till sammankallande. 
Kvalitetsgruppen 
Ulf Kristoffersson avlade rapport. 

§16 Övriga frågor  Ulf Kristoffersson fick i uppdrag att omarbeta den 
framtagna utbildningsplanen för sjukhusgenetiker, 
vilken sedan skickas på remiss till samtliga 
medlemmar. Styrelsen har därefter mandat att 
fastställa utbildningsplanen. 
 
Thoas Fioretos kommer undersöka 
förutsättningarna för ett framtida nordiskt 
värdskap för konferensen European Human 
Genetics Conference. 
 
Göran Annerén kommer anordna det 
internationella missbildningsregistrets möte 2006. 
Mötet är förlagt till Mälardalen. 

  
 
Vejbystrand 2005-01-29 
 

  

 Vid protokollet 
 
 
 
 
 

 Justeras 

 Samuel Gebre-Medhin  Nils Mandahl                          Fredrik Mertens 
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