
Årsmöte, Föreningen för klinisk mikrobiologi  
 
Hammarskjöldsalen, Elmia, Elmiavägen 15, Entré 6 Konferens 
Tisdagen den 14 maj, kl 17:00-18:00 
 

1. Mötet öppnades av Lena Serrander 
2. Föredragningslistan fastställdes 
3. Till justeringsperson valdes Anna Åkerlund 
4. Till mötesordförande valdes Martin Sundqvist och till mötessekreterare Håkan 

Janson 
5. Håkan Janson läste upp årsberättelsen för 2018 och Annika Ljung redogjorde 

för föreningens ekonomi för verksamhetsåret 2018 
6. Revisionsberättelsen upplästes av Susann Skovbjerg. Styrelsen beviljades 

ansvarsfrihet av årsmötet 
7. Årsavgiften för 2020 fastställdes till 200 kronor 
8. Valberedningen, representerad av Björn Herrman, föreslog Tobias Allander 

som ny styrelseledamot på 1 års fyllnadsval, Martin Sundqvist som ordförande 
och Naeiya Eriksson som ny ST-representant på 2 år. Omval på ytterligare två 
år förslogs för Annika Ljung (kassör) och Jonas Swanberg, Övriga 
styrelsemedlemmarna Niklas Edner, Åsa Gylfe och Håkan Janson har ett år 
kvar på sina mandatperioder. Som svensk redaktör för APMIS föreslogs 
Kristian Riesbeck. Årsmötet biföll valberednings förslag. 

9. Som revisorer valdes Nahid Kondori och Bo Nilson samt Arne Kötz som  
revisorssuppleant. 

10. Val av representant och suppleant till Svenska läkaresällskapets fullmäktige 
11. Lena Serrander valdes in i valberedningen som ersättare för avgående Urban 

Kumlin. Sara Karlsson Söbirk och Björn Herrman (sammankallande) omvaldes 
som medlemmar i valberedningen. 

12. Styrelsen redovisade nya medlemmar 
i. Som hedersledamot i FKM föreslogs Urban Kumlin av Åsa Gylfe 

och Lena Serrander 
13. Styrelsen redovisar pristagare/stipendiemottagare. Juan Du på Karolinska 

Institutet fick FKM:s stipendie på 50 000 kr för "Roles of microbiota and 
microRNAs in Human HPV infections". Inga ansökningar till resestipendier 
inkom. Pris som bästa mikrobiologiska poster vid 
infektionsveckan/mikrobiologiskt vårmöte i Karlstad gick till Sara Karlsson 
Söbirk, Lund.  

14. Styrelsen informerade om kommande möten samt aktuella kurser. Vårmötet 
2020 hålls i Uppsala och en serie av ST-undervisningswebinarier dras igång. 

15. Mikrobiologi.net: Ingvar Eliasson informerade om nyheter och status för 
mikrobiologi.net. 

16. Övriga frågor 
i. Martin Sundquist redovisade hur arbetet kring rekommenderade 

metoder fortskrider. Blododlingsavsnittet är i princip färdigt och 
flera andra är på gång. 

17. Svenska läkarsällskapet organiserar om sin struktur och vill att anslutna 
föreningar ska bli medlemsföreningar. Det skulle innebära att alla medlemmar 
i FKM även måste bli medlemmar i SLS. Det finns även en möjlighet att 
stanna kvar som sektion utan att vara medlemsförening, något som årsmötet 
enhälligt röstade för vid årsmötet. 



18. Mötet avslutades. 
 

 

Håkan Janson   Anna Åkerlund 

Årsmötessekreterare   Justeringsperson 




