
Protokoll för medlemsmöte Föreningen för klinisk mikrobiologi 
 
Plats: Vårmötet, Kulturhuset i Trollhättan, Hebe 
Tid: Kl. 18-19, onsdagen den 9 april 2014 
 

1) Mötet öppnades 
2) Föredragningslista fastställdes  
3) Val av ordförande och sekreterare blev Sara Söbirk, resp Lena Serrander 

och till justeringspersoner utsågs Håkan Janson och Martin Sundqvist 
4) En ny styrelsemedlem presenterades, Cecilia Jendle Bengtén från 

Karlstad, specialistläkare i  Klin mikrobiologi 
5) Ordförande informerade om att FMM nu byter namn till Förening en för 

Klinisk Mikrobiologi .   
6) Vi utlyser en loggatävling för namnbytet från FMM till FKM och förlänger 

sista datum för förslag till den 31 augusti.  
7) Ekonomisk redogörelse : Vi har fått in 38200 kr i medlemsavgifter. Resultat: 

163 068 kr, men då är 50 000 i stipendiemedel ej utbetalade ännu. Det 
positiva resultatet beror helt på överskottet från Vårmötet förra året, annars 
är intäkterna ungefär lika med kostnaderna så här långt. 

8) Info från medlemsansvarig 
a. Påminnelsebrev per post har gått ut och medlemslistan är 

korrigerad. Vi har nu ca 300 aktiva medlemmar. 
b. LinkedIn har nu en grupp för föreningen, där man kan anmäla sig 

som medlem. 
9) Medlemsenkät, fjolårets kommer att presenteras som poster förutom att 

den ligger ute på hemsidan,  där även årets medlemsenkätsvar ligger . 
Styrelsen försöker ta fasta på de synpunkter som kommit upp där.  

10)  Resestipendier  kommer att delas ut till 3 personer (Anna Holmberg, 
Susanne Jakobsson, Taikwei Wong)  av 13 ansökningar. 
Stiftelseansökningar kommer att annonseras till hösten.   

11)  Folkhälsomyndighetens uppdrag och en statusuppdatering i 
referenslaboratoriefrågan (Karin Tegmark-Wisell). Presentationen 
kommer att finnas på hemsidan.  

12)  Referens-wiki, en blänkare (Martin Sundquist) 
13)  Ett nätverk inom klinisk mikrobiologi för biobanksfrågor (Lars 

Andersson). Medlemmarna uttalade att det känns angeläget och 
återkommer med fler förslag på kontaktpersoner. Ev kommer kanske en 
grupp under FKM bildas.  

14)  Ny smittskyddslag  fick vi ingen info om . 
15)  Utbildningsnytt 

a. Ny målbeskrivning 
b. Fortbildning/yrkeskvalifikationsdirektivet 
c. Studierektorsgrupp 

16)  Kommande möten 
a. Inget årsmöte i höst 
b. Medlemsmöte under NSCMID 25-28/9 
c. CHoP-möte 23 november i Stockholm 
d. Nästa vårmöte på prov i samverkan med SILF v 17. 

17)  Övriga frågor 


