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 Ärende  Beslut 

 
§1 Mötets behöriga utlysande  Förklarades årsmötet behörigen sammankallat. 

 
§2 Val av ordförande och sekreterare för 

mötet 
 Valdes Elisabeth Blennow till årsmötets 

ordförande och Hans Ehrencrona till sekreterare. 
 

§3 Val av justeringsmän  Valdes Ann-Charlotte Thuresson och Maritta 
Hellström Pigg till justeringsmän. 
 

§4 Verksamhetsberättelse för 2008  Upplästes och godkändes den i förväg utsända 
verksamhetsberättelsen. 
 

§5 Ekonomisk rapport och 
revisionsberättelse 

 Den ekonomiska rapporten föredrogs. Ingen 
revisionsberättelse kunde presenteras då varken 
revisor eller suppleant hade möjlighet att deltaga 
vid årsmötet. Kassabehållningen uppgick enligt 
styrelsen vid årsskiftet 2008/2009 till 45152.16 
kronor och därutöver besitter föreningen 11815.30 
kronor i räntefonder. 
 

§6 Beviljande av ansvarsfrihet för 
styrelsen verksamhetsåret 2008 
 
 

 Beviljades ansvarsfrihet för styrelsen 
verksamhetsåret 2008, under förutsättning att 
revisorn kommer att rekommendera detta i sin 
revisionsberättelse. 
 

§7 Val av ny styrelse för versamhetsåren 
2009-2010 
 

 Valdes med acklamation följande styrelse i 
enlighet med valberedningens förslag: 
Ordförande: Niklas Dahl 
Vice ordförande: Jon Jonasson 
Vetenskaplig sekreterare: Hans Ehrencrona 
Kassör: Marie-Louise Bondeson 
Redaktör: Ulf Kristoffersson 
 
Föreningen tecknas av kassören och ordföranden 
var och en för sig. 
 
 



§8 Val av representant och suppleant i 
Svenska Läkaresällskapets 
fullmäktigeförsamling 
 

 Valdes Niklas Dahl till representant och Hans 
Ehrencrona till suppleant i Svenska 
Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling. 

§9 Val av revisor och suppleant 
 

 Valdes The-Hung Bui till revisor och Erik Björck 
till suppleant. 
 

§10 Val av utbildningsutskott 
 

 Till ledamöter av utbildningsutskottet valdes Erik 
Björck och Maria Soller (sammankallande). 
Övriga ledamöter: Annika Lindblom Stockholm, 
Ulf Kristofferson Lund, Hans Ehrencrona 
Uppsala, Anna Öfverholm Göteborg, Anna Rosén 
Umeå, Cecilia Gunnarsson Linköping. 
 

§11 Val av valberedningsrepresentanter 
 

 Till valberedning under mandatperioden 2009-
2010 valdes T-H Bui (sammankallande). Övriga 
ledamöter: Elisabeth Blennow och Thoas Fioretos. 
 

§12 Fastställande av årsavgift för år 2009  Fastställdes oförändrad årsavgift för år 2009 till 
200 kronor. 
 

§13    Förslag till symposier och 
gästföreläsare till Riksstämman 25-27 
november 2009 i Stockholm. Tema: 
”Att veta vad vi gör och göra vad vi 
vet” 

 En livlig debatt om föreningens deltagande på 
Riksstämman väcktes av Caroline Graff och 
Magnus Nordenskjöld som föreslog att vi måste 
överväga att sluta anordna symposier. Man kan 
konstatera vikande besökssiffror och halvtomma 
föreläsningssalar trots intressanta seminarier under 
senare år. Flera sektioner har också avsagt sig 
deltagande i Riksstämman, då de dels har 
sektionsspecifika möten, och i övrigt deltar i 
internationella möten för vetenskapligt utbyte. 
 
T-H Bui ansåg att vi absolut bör fortsätta deltaga 
vid Riksstämman, men förde fram idén att vi bör 
sikta på samarbete med andra sektioner för att nå 
ut till en större publik. Ulf Kristoffersson stödde 
detta förslag, med tillägget att vetenskaplige 
sekreteraren bör få i uppdrag att kontakta andra 
sektioner med det generella syftet att sprida 
genetiken till andra delar av sjukvården. 
 
Detta senare förslag fick stöd från årsmötet som 
helhet. Inga konkreta förslag om symposier eller 
gästföreläsare framlades således under mötet, utan 
vetenskaplige sekreteraren fick i uppdrag att 
sondera olika möjligheter till samarbete. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

§14 Övriga frågor 
 
 

 a) Anna Erlandsson väckte en fråga om 
möjligheten till sponsring av användarmöte för 
arrayanvändare. Detta är inget för SFMG som 
förening, utan frågan hänvisades till de enskilda 
klinikerna. 
 
b) Diplom till sjukhusgenetiker. Anna Andersson i 
Lund har diplomerats under året och gratulerades 
vederbörligen in absentia. 
 
c) Elisabeth Blennow informerade om ECA-mötet 
i Sthlm 4-7 juli 2009, 7th European Cytogenetics 
Conference. 
 
d) Magnus Nordenskjöld informerade om ett möte 
”Genetics in Medicine”, 14-18 juni 2010 på 
Karolinska Institutet. 
 
e) Ulf Kristoffersson informerade om European 
Society of Human Genetics, ESHG, som har sitt 
årliga möte i Göteborg 2011, via en gemensam 
inbjudan från de nordiska organisationerna. Vi kan 
vara med och påverka agendan, och Ulf 
uppmanade föreningen att sprida budskapet. 
 
f) Niklas Dahl informerade om Svenska Sällskapet 
för Medicinsk Genetiks symposium om 
”Neuropsychiatric Genetics”, 23/9 kl 9-12 i 
Stockholm. Detta symposium ingår som ett 
delmoment i 29th Nordic Congress of Psychiatry. 
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