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 Ärende  Beslut 

 
§1 Mötets behöriga utlysande  Förklarades årsmötet behörigen sammankallat. 

 
§2 Val av ordförande och sekreterare för 

mötet 
 Valdes Maria Soller till årsmötets ordförande och 

Kristina Karrman till sekreterare. 
 

§3 Val av justeringsmän  Valdes Hans Ehrencrona och  
Samuel Gebre-Medhin till justeringsmän. 
 

§4 Verksamhetsberättelse för 2011  Upplästes och godkändes den i förväg utsända 
verksamhetsberättelsen. 
 

§5 Ekonomisk rapport och 
revisionsberättelse 

 Den ekonomiska rapporten samt 
revisionsberättelsen föredrogs och godkändes. 
Kassabehållningen uppgick enligt skattmästaren 
vid årsskiftet 2011/2012 till 86635 kronor och 
därutöver besitter föreningen 12444 kronor i 
räntefonder.  
 

§6 Beviljande av ansvarsfrihet för 
styrelsen verksamhetsåret 2011 
 

 Beviljades ansvarsfrihet för styrelsen 
verksamhetsåret 2011. 

§7 Fastställande av årsavgift för år 2012  Fastställdes oförändrad årsavgift för år 2012 till 
200 kronor. 
 

§8 Stadgeändring avseende styrelsens 
medlemskap i SLS 

 Svenska läkaresällskapet (SLS) har ej fastställt de 
reviderade stadgarna med hänvisning till att 
samtliga styrelseledamöter måste vara medlemmar 
av SLS.  Stadgeändring avseende detta godkändes 
enhälligt. 
 

§9 Ställningstagande till hur 
medlemsavgiften till SLS bekostas för 
styrelsen 

 De ordinarie styrelsemedlemmarna bekostar 
individuellt sina medlemsavgifter till SLS. 
Adjungerade styrelsemedlemmar behöver inte vara 
medlemmar i SLS. Alla yrkeskategorier 
representerade inom SFMG kan bli medlemmar i 
SLS.  



§10 Förvaltning av föreningens kapital  Styrelsen fick i uppdrag att undersöka om 
föreningens kapital kan placeras på annat 
sparkonto med bättre ränta. 
 

§11 Inbetalning av medlemsavgifter  Skattmästaren uppmanar till inbetalning av 
medlemsavgifter i nära anslutning till när 
påminnelse skickas ut. För de medlemmar som 
önskar dubbelanslutning (SFMG+ESHG) 
fastställdes kostnaden till 200+500 kronor. 
 

§12 Utbildningsgruppens uppdrag och 
struktur 

 Styrelsen ska se över hur vi bäst bevakar 
utbildningsfrågor samt formera en arbetsgrupp för 
detta ändamål. 
Angående examinationsformen för 
sjukhusgenetiker utser styrelsen examinatorer som 
granskar inskickade dokument samt genomför 
examinationen av sjukhusgenetiker. Funktionen 
elektorer kommer att strykas ur examinations-
processen. Styrelsen fick i uppdrag att uppdatera 
det aktuella dokumentet vilket därefter kommer att 
finnas på föreningens hemsida. 
 

§13 Uppdatering hemsida och 
informationsstruktur 

 Informerade Hans Ehrencrona om vår hemsida 
som uppdaterades den 21/2 2011 och vilken 
därefter haft ca 8000 besökta sidor. SFMG finns 
nu även på Facebook, Twitter samt Google+. 
Samtliga medlemmar uppmanades tänka igenom 
om de vill ha information publicerad på hemsidan, 
tex om olika utredningar, sjukdomsgrupper osv. 
Redaktören kan ansvara för det tekniska, men 
intressenter måste ansvara för att informationen 
hålls uppdaterad. Även ytterligare person med 
intresse för uppdatering/ansvar för hemsidan 
efterlystes. 
 

§14 Ny specialistindelning  Ulf Kristoffersson refererade från de två hearings 
han deltagit i avseende ny specialistindelning. 
Denna översyn har främst kommit till stånd för att 
göra smärre förändringar i befintlig organisation 
och någon större omstrukturering är inte att vänta. 
UK uttryckte vid dessa tillfällen att det är 
värdefullt att klinisk genetik förblir en enskild 
specialitet. Föreningen har även lämnat in en 
skrivelse med detta innehåll. 
 

§15 SPUR, DNA-day, mötet i Finland, 
ackreditering av sjukhusgenetiker 
samt medlemsavgifter för pensionärer 

 SPUR: Två möten har hållits vilka resulterade i ett 
förslag på hur en intern granskning av ST-
utbildningen ska utföras. Förslaget ska diskuteras 
med lokala studierektorer. Förnyad diskussion 
kring detta ämne vid nästa årsmöte. 
DNA-day: Inga intressenter har hört av sig efter 
annons i ämnestidningen ”Biologen” avseende 
DNA-day. 
Möte i Finland: Finsk-svenskt genetikmöte 
anordnas i maj. Information finns på vår hemsida. 



Ackreditering av sjukhusgenetiker: ESHG arbetar 
med att ta fram ett gemensamt curriculum för 
sjukhusgenetiker och på EU-nivå pågår ett arbete 
med att modernisera behörighetsdirektivet vilket 
kommer att göra det lättare för olika yrkesgrupper 
att få en europeisk auktorisation, något som kan 
utnyttjas av t.ex. sjukhusgenetiker och genetiska 
vägledare. 
Medlemsavgifter: Endast hedersledamöter är 
befriade från medlemsavgift, pensionärer 
förväntas således även fortsatt vara betalande. 
 

§16  Förslag till symposier till 
Riksstämman 2012 i Stockholm. 
Tema: ”Framtidens hälsa” 

 Förslag om symposium på temat  
 presymptomatisk testning av 

riskalleller/risk SNPar 
 Helgenomsekvensering av pediatriska 

patienter  
 

§17 Övriga frågor 
 
 

 a) Informerade Anne Ricksten om syndrommöte i 
Göteborg planerat till den 15 maj 
 
b) Erhöll Johanna Lundin, Stockholm, Anna 
Norberg, Umeå samt Petra Johnels, Lund diplom 
för att ha uppfyllt kraven för SFMG-godkännande 
som sjukhusgenetiker. 
 
c) Ulf Kristoffersson rapporterade statistik över 
personer verksamma inom klinisk genetik   
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