
 
Protokoll från årsmöte i Föreningen för medicinsk mikrobiologi 29 november 
2007 i samband med Riksstämman i Stockholm. 
 
Närvarande: Cirka 25 medlemmar i Föreningen för medicinsk mikrobiologi 
 

1. Mötet öppnades med att Svenska Läkaresällskapets ordförande Anna Engström 
Laurent uppvaktade 100-årsjubilaren FMM med diplom och 20000 kr att fritt förfoga 
över.  
Därefter presenterade Göran Kronvall 90 års-jubilaren och f d SBL-chefen Holger 
Lundbäck, som gav glimtar från sin långa livsgärning med mikrober, smittkoppor, 
lepra mm. Lars Engstrand förärade Holger Lundbäck ett exemplar av den samlings-
DVD över de historiska mikrobiologiska filmer som sammanställts i anslutning till 
föreningens 100-årsjubileum. DVDn kan beställas av medlemmar enligt annons på 
Mikrobiologi.net. Samtliga laboratorier erhåller ett exemplar.  
Anna Schwan meddelade att föreningens arkiv för åren 1907-2005 kommer att 
förvaras vid landsarkivet i Uppsala.        

 
2. Föredragningslistan fastställdes. 

 
3. Jan Albert utsågs till justeringsperson. 

 
4. Britt Åkerlind valdes till mötesordförande och Tinna (Christina) Åhrén till 

mötessekreterare 
 

5. Britt Åkerlind meddelade att årsberättelsen kommer att läggas ut på Mikrobiologi.net 
under december. Magnus Lindh redogjorde för föreningens ekonomi för 
verksamhetsåret 2007. 

 
6. Revisionsberättelsen upplästes av Magnus Lindh. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 
7. Medlemsavgiften fastställdes till oförändrat 200 kr/år.  

 
8. I enlighet med valberedningens förslag valdes följande styrelse för 2008: 

Ordförande: Britt Åkerlind (omval) 
Vice ordförande: Ingvar Eliasson (omval) 
Vetenskaplig sekreterare: Andreas Matussek (nyval) 
Facklig sekreterare: Kari Johansen (omval) 
Kassör: Charles Hannoun (nyval) 
Ytterligare två ledamöter: Anders Sjöstedt (omval) och Anna Schwan (omval). 
Svensk redaktör för APMIS: Urban Forsum (omval) 

 
Till webmaster valdes Ingvar Eliasson (omval). 

 
9. Erik Svensson (omval) och Lars Jonsson (nyval) valdes till revisorer och Sverker 

Bernander (omval) till revisorssuppleant. 
 
10. Britt Åkerlind valdes till föreningens representant och Ingvar Eliasson till suppleant 

vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte. 
 



11. Styrelsen valdes till programråd enligt praxis. 
 

12. Till valberedning valdes: Lena Dillner (nyval, sammankallande), Tinna (Christina) 
Åhrén (nyval) och Maria Brytting (omval). 

 
13. Styrelsen har under året valt in 29 nya medlemmar. Dessa redovisas med namn i 

årsberättelsen. Föreningen omfattar i nuläget 511 medlemmar. 
 

14. Kari Johansen redogjorde för utbildningsutskottets arbete med målbeskrivning och 
utbildningsboken. Den nya specialitetens namn har ifrågasatts till förmån för 
benämningen Klinisk mikrobiologi. Anna Schwan påminde om historiken och 
specialitetsutredningen. Under den mångåriga processen prioriterade FMM arbetet 
med att försöka bibehålla två specialiteter framför namnfrågan. Ambitionen att 
bibehålla beteckningarna bakteriologi respektive virologi för akademiska tjänster och 
även med tanke på landstingen gjorde att många kunde acceptera det av regeringen 
beslutade namnet. Namnet diskuterades utifrån önskemål att lyfta fram kompetens i 
mykologi, parasitologi och vårdhygien. Genom framställan till Nationella rådet kan 
namnändring föreslås först kommande år. 

 
15. Britt Åkerlind informerade om de medicinska kvalitetsindikatorer (MKI), 2 

bakteriologiska och 2 virologiska, som finns utlagda på Mikrobiologi.net.  
 

16. Ingvar Eliasson informerade om Stiftelsen för forskning och utveckling inom 
medicinsk mikrobiologi och föreslagna mottagare av anslag för år 2008. Dessa 
redovisas med namn och projekttitel i årsberättelsen. Stiftelsen har nu en egen sida på 
Mikrobiologi.net, denna nås temporärt via stipendiesidan (se nedan) i väntan på en 
egen rad i huvudmenyn.  

 
17. Anders Sjöstedt informerade om förändrat ansökningsförfarande för resestipendier och 

redovisade årets mottagare vilka anges med namn i årsberättelsen. För information om 
nytt ansökningsförfarande hänvisas till Mikrobiologi.net/FMM/stipendier. 

 
18. Ingvar Eliasson rapporterade om Mikrobiologi.net tredje året. Ett brev kommer att 

skickas per post i början av 2008 till samtliga medlemmar med utförlig information 
om Mb.net inkluderande instruktion för betalning av medlemsavgift.  
Ett avtal kommer att tecknas mellan Academic Links och FMM, där personoberoende 
kontinuitet av Mb.net och arkiveringsfunktionen kommer att regleras. 

 
19. Christina Åhrén presenterade postermoderatorernas val av pristagare för bästa poster 

vid årets riksstämma: 3000 kr tilldelades Erika Lindberg, Karolinska 
Universitetssjukhuset, Solna. 
Tillägg 071228 Efter mötet valde föredragsmoderatorerna Sara Thulin, Klin. 
mikrobiologi, Örebro till pristagare för bästa föredrag vid årets rikstämma. Hon 
tilldelades 3000 kr.  

 
20. Anders Sjöstedt redogjorde för kommande vårmöte i Umeå 3-5 juni 2008. Program 

annonseras på Mb.net.  
Christina Åhrén informerade om riksstämma i Göteborg 26-28 november 2008. 
Övergripande tema är Global hälsa och Svenska läkaresällskapet firar samtidigt sitt 
200-årsjubileum.  



 
21. Övrigt 

Anna Schwan efterlyste aktuellt läge vid landets laboratorier i IVD-frågan inför ett 
möte om detta i början av december. 
Britt Åkerlind informerade om den Dagmaransökan som SMI i samarbete med 
referensgrupperna och FMM skrivit avseende referenslabsfunktioner inom 
bakteriologi och virologi.  Man har bl a uppvaktat SKL, Sveriges kommuner och 
landsting. Besked väntas under december.   
Lars Engstrand informerade om ett heldagsmöte 6 februari 2008, då  samarbetet 
mellan SMI och landets kliniska laboratorier ska diskuteras. 
Kari Johansen informerade om Berzeliussymposium i vaccinologi 19-21 februari 
2008. 
Avgående styrelseledamöterna Tinna (Christina) Åhrén och Magnus Lindh tackades 
för sina insatser för FMM. 

 
22. Mötet avslutades 

 
 
 
Tinna (Christina) Åhrén   Jan Albert 
Vetenskaplig sekreterare   Justeringsperson 


