
Protokoll årsmöte i Föreningen för medicinsk mikrobiologi år 2011 

 

 
Närvarande: ca 25 medlemmar i Föreningen för medicinsk mikrobiologi 
Lokal: Sal M12, Älvsjömässan, Stockholm 

Tidpunkt: Torsdag 1 dec kl 16:10-18:00 

Föredragningslista 
Mötet öppnas 

1. Föredragningslistan fastställs 

2. Till justeringsperson valdes Fredrik Elgh. 

3. Till mötesordförande valdes Lars Engstrand och mötessekreterare Lena Serrander 

4. FMMs årsberättelse finns nu tillgänglig på Mikrobiologi.net under fliken dokument. 

Den ekonomiska redogörelsen presenterades och föreningen har 285 931,37 kr i 

tillgångar. 

5. Revisionsberättelsen sammanfattades och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det 

gångna verksamhetsåret.. 

6. Fastställande av årsavgift för 2012 till 200 kr 

7. Val av styrelse för 2011: Ordförande; Lars Engstrand. Kassör; Nahid Kondoori, 

Facklig sekreterare Urban Kumlin,  Övriga ledamöter; Johanna Sandlund, Sara 

Karlsson Sörbrink, Sören Andersson och Lena Serrander. Arbetsfördelningen fördelas 

internt i styrelsen. Svensk redaktör för APMIS; Urban Forsum som vill avgå och 

styrelsen försöker hitta en ersättare. Jonas Blomberg förslås och mötet bifaller, men 

han måste tillfrågas först. 

8. Till revisorer valdes Lars Jonsson och Martin Sundqvist. 

9. Lars Engstrand och vice ordförande valdes till representant respektive suppleant till 

Svenska läkaresällskapets fullmäktige. 

10. Valberedningen kvarstår; Lena Dillner och Maria Brytting med Lena som 

sammankallande.  

11. Styrelsen redovisar att  11 nya medlemmar tillkommit och namnen finns i 2011 års 

verksamhetsberättelse. 

12. Förslag till mottagare av FMMs projektbidrag 2012 är nu klara (formellt tas beslutet 

av läkaresällskapet i början av feb 2012 varefter medlen kan rekvireras). 

Bidragssumman är i år 50 000 kr per projekt. Av totalt 26 projekt föreslås följande till 

mottagare av projektmedel: Elin Andersson – ”Utveckling av metodik för säkrare 

diagnostik av cellförändringar och cervixcancer, särskilt under graviditet” 

Avd f klin virologi, Göteborg 

Susanne Skovbjerg – ”På vilket sätt hämmar autolyserade pneumokocker 

cytokinproduktionen hos monocyter?”Avd f klin bakteriologi, Göteborg 

13. Styrelsen redovisar Riksstämmans pristagare för 2 bästa postrar: Erik Ahlstrand och 

Kristian Riesbeck. Pris för bästa föredrag vid Riksstämman gick till Peter Bergman.  

14. Erik Kihlström berättade om programmet för Vårmötet i Linköping 2012. Länk finns 

tillgänglig på Mikrobiologi.net.  

15. Tema för riksstämman 2012 som kommer att hållas i Älvsjö är Framtidens hälsa. 

16. Hans Gaines från SMI  berättade om utredningen om SMIs framtida roll och 

nationella referenslabsfunktioner. I korthet kommer SMIs framtida roll troligen vara 

mer konsultativ än operativ. Presentationen finns tillgänglig på Mikrobiologi.net.  

17. Grenspecialiteter: Urban Kumlin berättade om historiken till förslaget om 

grenspecialiteter och gav utbildningsutskottets motivering till förslaget. Enkäten som 

funnits att besvara på hemsidan om grenspeciliteter redovisades. Drygt 90 personer 

har besvarat enkäten och majoriteten vill dra tillbaka förslaget. Årsmötet beslutar efter 



omröstning att nuvarande förslag hos Socialstyrelsen dras tillbaka för en bredare 

diskussion och förankring. 

18. Övriga frågor :  

a. Från vårdhygien framfördes önskemål att FMM ska ställa sig bakom 

vårdhygiens förslag att bli en tilläggsspecialitet till antingen infektion eller 

mikrobiologi. Förslaget fick bifall från mötet. 

b. Britt Åkerlind och Andreas Matussek avtackas för väl utfört arbete. 

c. Frågan om läkarförsörjning/tillsättande av tjänster i framtiden inom 

mikrobiologi lyftes. 

19. Mötet avslutas 

 

 

Lena Serrander 

Mötessekreterare 


