Svensk förening för
klinisk cytologi

The Swedish Society of
clinical cytology

Årsmöte Svensk Förening för klinisk Cytologi
I samband med Vårmöte i Örebro 20-22 maj 2015
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1 Mötet öppnades av Svensk Förening för Klinisk Cytologis (SFKC) ordförande Christina Kåbjörn (CK).

2 Till mötets ordförande respektive mötets sekreterare valdes sittande ordförande CK och sittande
sekreterare Louise Pettersson.

3 Till protokolljusterare valdes Lars Övergaard, CD Lund, och Aziz Hussein, cytolog Göteborg.

4 Föredragningslistan och kallelseförfarandet godkändes.

5 Protokoll från föregående föreningsmöte godkändes.

6 CK presenterade verksamhetsberättelsen för 2014.
Fyra telefonmöten och två styrelsemöten. Separata protokoll finns på hemsidan där även
verksamhetsberättelse finns.

CK berättade kort om Nationellt möte för HPV-screening som hölls i Stockholm 150519.
Förslag på nytt screeningprogram:

23-30 år enbart cytologi
30-40 år enbart HPV
40 år en omgång HPV + cytologi
>40 år enbart HPV

7 Ekonomiansvarig Janne Malina (JM) presenterade den ekonomiska redovisningen.
Revisorsberättelsen, från revisor Robert Cameron, gicks igenom. Årsavgiften för 2016 kvarstår
oförändrad för såväl läkare som cytodiagnostiker. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.

JM påminde om inbetalning av medlemsavgift. Många har ej betalt.

8 Val av nya styrelsemedlemmar, ny revisor, ny valberedning.
Lars Övergaard, Lund, och Evrim Inekci, Gävle ersätter Irene Silverloo och Anna Kellin som
adjungerande CD i SFKCs styrelse.
Aziz Hussein cytolog Göteborg, ersätter Robert Cameron som revisor.
Johan Mölne , cytolog Göteborg, och Magnus Hultin, cytolog Umeå, planeras bilda ny valberedning
ev med ytterligare tillskott.

9 Fyra nya medlemmar valdes in:
Evrim Inekci , CD Gävle
Aziz Hussein, cytolog Göteborg
Solaf Abd-Own, cytolog Huddinge
Hans Brunnström, cytolog Lund

10 CK berättade kort om föreningens hemsida. Webmaster kommer att avgå. I samband med detta
planeras uppdatering av hemsidan och att styrelsen kommer att sköta den på egen hand.
Driftskostnaden kommer att bli betydligt lägre än idag, omkring 5-600kr.

11 Magnus Nasiells Minnesfond och Cytodiagnostiker stipendiet
Nasiell stipendium hade omkring 100 000 kr att dela ut. Inget cytodiagnostikerstipendium delades ut
i år. Alla som hade sökt fick pengar.
Anoosheh Nazemroaya, cytolog, får 30000 för resa till cytologimöte i Japan
Edneia Tani, cytolog, får 13500 kr för resa till cytologimöte i Milano
Jurate Asmundsson, cytolog , får 15000 kr för cytologikurs i Lund
Ingrid Norman, CD, får 15000 kr för resa till cytologimöte i Milano
Ingela Granqvist, CD, får 25000 kr för resa till möte och studiebesök i Boston

12 Information om kommande utbildningar, kurser och möten
Henryk Domanski (HD) hoppar till punkt 13.

13 HD informerade om kommande arrangemang av europeiska cytologikurser/möten i Sverige:
Tutorial 2018 och European Congress of Cytology 2019.

14 Övriga frågor
Henrik Edvardsson (HE) informerade om att det uppdaterade KVAST-dokumentet för cervixcytologi
godkändes på Svensk Förening för Patologis årsmöte under gårdagen.
HE informerade vidare om en ny arbetsgrupp för exfoliativ cytologi. Denna grupp kommer även att
kunna vara behjälplig med skrivning av andra KVAST-gruppers exfoliativa cytologidel.
Till sist nämnde HE gyn-KVAST gruppens planer på att gå över till en 2-gradig skala hög- resp
låggradig dysplasi.
Lars Övergaard tar upp den nya kursplanen för CD. Det är viktigt att bevaka så den molekylära delen
inte blir för stor – det är en morfologisk utbildning.
Avgående revisor Robert Cameron och avgående adjungerande CD Irene Silverloo och Anna Kellin,
samtliga frånvarande på mötet, kommer att avtackas med en gåva.

15 CK avslutade mötet.

Närvarande: Andreas Lundgren, Ingrid Norman, Lars Övergaard, Mats Ehinger, Aziz Hussein
Närvarande från styrelsen: Edneia Tani, Louise Pettersson, Henryk Domanski, Henrik Edvardsson,
Janne Malina, Christina Kåbjörn
Frånvarande styrelsemedlemmar: Irene Silverloo och Anna Kellin.
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