
The Swedish Society of  

Medical Genetics 

 Svensk Förening för 

Medicinsk Genetik 
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid årsmöte för Svensk Förening för Medicinsk Genetik, 
fredagen den 27/1 2011, Torekov 
 
 
 
 
 Ärende  Beslut 

 
§1 Mötets behöriga utlysande  Förklarades årsmötet behörigen sammankallat. 

 
§2 Val av ordförande och sekreterare för 

mötet 
 Valdes Niklas Dahl till årsmötets ordförande och 

Hans Ehrencrona till sekreterare. 
 

§3 Val av justeringsmän  Valdes Göran Annerén och Cecilia Soussi Zander 
till justeringsmän. 
 

§4 Verksamhetsberättelse för 2010  Upplästes och godkändes den i förväg utsända 
verksamhetsberättelsen. 
 

§5 Ekonomisk rapport och 
revisionsberättelse 

 Den ekonomiska rapporten  samt 
revisionsberättelsen föredrogs och godkändes. 
Kassabehållningen uppgick enligt styrelsen vid 
årsskiftet 2010/2011 till 53599.16 kronor och 
därutöver besitter föreningen 12132.26 kronor i 
räntefonder.  
 

§6 Beviljande av ansvarsfrihet för 
styrelsen verksamhetsåret 2010 
 

 Beviljades ansvarsfrihet för styrelsen 
verksamhetsåret 2010. 

§7 Val av ny styrelse för 
verksamhetsåren 2011-2012 
 

 Valdes med acklamation följande styrelse i 
enlighet med valberedningens förslag: 
 
Ordförande: Maria Soller 
Vice ordförande: Erik Iwarsson 
Vetenskaplig och facklig sekreterare: Kristina 
Karrman 
Skattmästare: Petra Johnels 
Ledamot/Redaktör: Hans Ehrencrona 
Ledamot: Charlotta Ingvoldstad 
 
Föreningen tecknas av kassören och ordföranden 
var och en för sig. 
 



§8 Val av representant och suppleant i 
Svenska Läkaresällskapets 
fullmäktigeförsamling 
 

 Valdes Maria Soller till representant och Erik 
Iwarsson 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 valberedningsrepresentanter 
 

 Till valberedning under mandatperioden 2011-
2012 valdes Elisabeth Blennow 
(sammankallande). Övriga ledamöter: Thoas 
Fioretos och Niklas Dahl. 
 

§11 Fastställande av årsavgift för år 2011  Fastställdes oförändrad årsavgift för år 2011 till 
200 kronor. 
 

§12  Förslag till symposier och ev. 
gästföreläsare till Riksstämman 30 
november - 2 december 2011 i 
Stockholm. Tema: ”Läkekonst i en 
säkrare vård” 

 Förslag från Annika Lindblom om "Personalized 
medicine" som ett tema, ev i kombination med att 
bjuda in Dick Cotton från Human Variome Project 
som gästföreläsare. 
 
Richard Rosenquist Brandell föreslog ämnet 
"Leukemigenetik" (potentiellt problem: deltar 
Svensk Förening för Hematologi på 
Riksstämman?). 
 
Ulf Kristoffersson föreslog ett symposium på 
temat "Genetisk vägledning". 
 

§13 Förslag till stadgeändring  Diskuterades det tidigare utsända förslaget till 
stadgeändring för föreningen, och godkändes detta 
förslag enhälligt. 
 

§14 Utbildningsprogram för SFMG-
godkännande av genetiska vägledare 

 Diskuterades det tidigare utsända förslaget. 
Justeringar gjordes vid sittande möte, och 
utbildningsprogrammet kunde därefter enhälligt 
godkännas för publicering. 
 

§15 Riktlinjer för klinisk genetisk 
verksamhet 

 Godkändes de tidigare utsända riktlinjerna, och 
beslutades att de ska publiceras på föreningens 
hemsida. Styrelsen fick i uppdrag att hålla kontakt 
med de ansvariga för respektive avsnitt (alternativt 
tillse att nya ansvariga utses) för att sondera när 
behov av uppdatering av riktlinjerna föreligger. 
 

§16 Representanter för sjukhusgenetiker 
och genetiska vägledare mot ESHG 

 Valdes Petra Johnels och Charlotta Ingvoldstad till 
föreningens representanter. 
 

§17 Förslag avseende administration av 
rabatterad årsavgift till ESHG vid 
samtidigt medlemskap i SFMG 

 ESHG erbjuder rabatterad årsavgift för 
medlemmar i nationella genetiska sällskap. Petra 
Johnels fick i uppdrag att snarast sammanställa en 
instruktion för hur föreningsmedlemmar som vill 
utnyttja denna rabatt ska gå tillväga, och hon 
kommer kontakta föreningens medlemmar via 
email inom de närmaste veckorna. 
 



§18 Ny hemsida och informationsstruktur 
för SFMG 

 Informerade Hans Ehrencrona om att föreningen 
köpt internetdomänen http://sfmg.se och 
konstruerat en ny hemsida med denna adress.  
Medlemmarna anmodas inkomma med 
kommentarer och förslag till expansion av 
hemsidan. 
 
Domänen ger också möjlighet till att inrätta 
funktionsemail för funktionärer, och i första hand 
kommer ordförande och sekreterare att erhålla 
emailadresserna president@sfmg.se respektive 
secretary@sfmg.se. 
 
Det är även tekniskt möjligt att upprätta 
automatiskt administrerade emaillistor, och 
grupperingar som är intresserade av detta får 
kontakta Hans. 
 

§19 Övriga frågor 
 
 

 a) Informerade ordföranden att SFMG beslutat att 
nominera Katarzyna Konska, Uppsala, till ESHG:s 
nationella stipendium för 2011. 
 
b) Erhöll Anna Erlandson, Göteborg, diplom för 
att ha uppfyllt kraven för SFMG-godkännande av 
sjukhusgenetiker. 
 
c) Tog Annika Lindblom upp frågan om 
rapportering av data till Human Variome Project 
(HVP), inklusive möjligheten att upprätta en s.k. 
"country node". Detta är en komplex fråga som 
behöver utredas, och mötet beslutade att tillsätta 
en arbetsgrupp med representanter från samtliga 
kliniker. Annika Lindblom utsågs till 
sammankallande för gruppen, och hon får ta 
kontakt med respektive verksamhetschef för att 
formera arbetsgruppen.  
 

 
 

 


