
Styrelsemöte Föreningen för klinisk mikrobiologi 140409 
 
Plats: Vårmötet i Trollhättan, Kulturhuset, lokal Fenix/Gaia 
Tid: Kl 11.30-12.50, Onsdagen den 9 april 2014 
Närvarande: Lena Serrander, Susann Skovbjerg, Cecilia Jendle Bengtén, Sara 
Karlsson Söbirk, Urban Kumlin (sista 30min) 
Frånvarande: Niklas Edner, Sören Andersson 
 
 

1) Mötet öppnas 
2) Föredragningslista fastställs till motsvarande kvällens medlemsmöte  
3) SKS väljs till sekreterare och LS, CJB och SS till justeringspersoner 
4) Kort uppdatering sedan sist. 
5) Kort om namn- och stadgeändring, både SLS och SLF godkänt ändring, SS 

kommer att meddela Skattemyndigheten och SEB. Ingvar ordnar ändringar på 
hemsidan då han har möjlighet, efter vårmötet. (Kanske mest praktiskt efter 
loggabyte, då mycket behöver ändras, t.ex. hemsideadressen, som nu slutar på 
FMM.) 

6) I utlyst loggatävling har endast ett bidrag inkommit. Beslut om förlängd tid till 
sista augusti, och beslut till/under NESCMID. 

7) Ekonomisk redogörelse Resultat 163 tkr (50 tkr i projektmedel för beviljat 
stipendium ännu ej utbetalt). Intäkter medlemsavgifter: 38 200 kr. 240 tkr 
kommer inom kort att överföras till stiftelsen inom SLS där kapitalet före årets 
stipendieutbetalningar var 794 tkr. 

8) NE lämnat medlemsansökningar via mail. Beslut om att godkänna Johan Westin, 
Gbg (Susann Skovbjerg referens), och Dwibedi Chinmay (Anders Sjöstedt 
referens) som nya medlemmar. Av de 200 personer som, p.g.a. att de inte betalat 
medlemsavgift på två år, fått pappersbrev hem, och sedan plockats bort ur 
medlemslistan, har några efter förnyad betalning åter blivit medlemmar. I 
fortsättningen kommer detta brev att skickas via e-post årligen till de som inte 
betalt på mer än två år, och medlemslistan förhoppningsvis hållas mer aktuell. 
Få medlemmar har hittat till LinkedIn-gruppen, vi påminner på medlemsmöten 
och i årets enkät. 

9) 2013 års medlemsenkät redovisas under yrkesrollsseminariet, och delvis i 
posterform under vårmötet. Årets medlemsenkät ute, hittills ett 50-tal svarande. 
Bra om alla i styrelsen läser medlemmarnas svar riktade direkt till styrelsen, om 
arbete/inriktning i FKM. Vi försöker under året samla angelägna frågor, för att 
2015 få en mer genomtänkt enkät. 

10) Sören har sammanställt årets ansökningar om resebidrag, och lagt förslag till 
prioritering. Glädjande med 13 ansökningar, och många bra. Vi beslutar om 10 
000 var till tre planerade resor till möten med egna vetenskapliga 
presentationer; Ka-Wei Tang, Göteborg, The landscape of viral expression and 
host gene fusion and adaptation in human cancer (Exp biology 2014, San Diego, 
poster), Anna Holmberg, Lund, Mature biofilms of enterococcus fecalis and 
faecium are highly resistant to antibiotics (ECCMID, oral), , Susanne Jakobsson, 
Örebro, Utvärdering av 3 nya antibiotikakandidater för GC (IPNC, North Carolina, 
USA, Oct 14, flera presentationer ). Ett par av ansökningarna (för projekt, snarare 
än resor) hänvisas till höstens stiftelseansökningar. SA skickar ut påminnelse om 
stiftelsemedlen före och efter sommaren. Ansökningarna kommer att bedömas 
av honom, Lars Engstrand, Lena Dillner och Fredrik Elgh. 

11) Flera medlemmar har i enkäterna, och via mail önskat att föreningen fortsatt 
arbetar för en lösning på referenslaboratoriefrågan. På medlemsmötet kommer 
Karin Tegmark-Wisell att ge en uppdatering om Folkhälsomyndighetens 



uppdrag och en statusuppdatering i referenslaboratoriefrågan. Arbetsgruppen 
har inte träffats, men Hans Gaines (och folkhälsomyndigheten)har fortsatt 
ambitionen om att kunna fungera som koordinator/samordnare i processen, 
som p.g.a. folkhälsomyndighetens omorganisation fördröjts. 

12) Referensmetodikens revision går framåt med Martin Sundqvist som 
huvudredaktör (FKMs representant i samarbetet), och Öjar Melefors som 
sekreterare, båda anställda från folkhälsomyndigheten på 10% för uppgiften. En 
uppdragsbeskrivning åt Martin och Öjar med både FKM och 
folkhälsomyndigheten som huvudmän har tecknats. De har ett förslag på hur 
man ska gå vidare, och en preliminär tidsplan för arbetet. Förslaget redovisas på 
frukostmöte under vårmötet, och alla intresserade får där möjlighet att lämna 
synpunkter. 

13) Se tidigare protokoll för bakgrund om Lars Anderssons uppdrag som 
samordnare för biobanksfrågor inom klinisk mikrobiologi. Efter fråga till CHoP-
gruppen om vilka representanter man önskar för nätverket från respektive lab, 
har endast ett fåtal svar inkommit. Vi tar upp frågan om FKM behöver en grupp 
för biobanksfrågor på medlemsmöten och CHoP-mötet framöver. 

14) Urban kommer att redogöra för utbildningsnytt på medlemsmötet.  
a. Ny målbeskrivning 
b. Fortbildning /yrkeskvalifikationsdirektivet 
c. Studierektorsgrupp 

15) Kommande möten 
a. Inget årsmöte i höst 
b. Styrelsemöte + Medlemsmöte under NESCMID 26-28 september i Bergen 
c. Styrelsemöte Stockholm 12 nov (halvdag eller kväll) 
d. CHoP-möte 13 nov, NE ordnat lokal 
e. Nästa vårmöte på prov i samverkan med SILF, Östersund v 22, 2015 

16) Övriga frågor 
a. Ny smittskyddslag (Christian Giske FKMs representant), SKS ringer upp 

(efter mötet, inget nytt). 
 
 
 


