
Protokoll årsmöte Sveriges medicin- 
och vetenskapsjournalister 
28 mars 2018  

 1. Ordförande Natalie von der Lehr öppnade mötet.  

2. Röstlängden fastställdes. 25 medlemmar var närvarande.  

3. Natalie von der Lehr valdes till ordförande för mötet. Anna Norberg valdes till sekreterare.  

4. Eva Barkeman och Per Hånell valdes till protokolljusterare, tillika rösträknare.  

5. Information om datum för årsmötet skickades ut 3 mars, alltså mer än de två veckor i förväg som 

stadgarna föreskriver. Kallelse och handlingar skickades senare. Årsmötet konstaterar att årsmötet 

utlysts på rätt sätt.  

6. Dagordningen fastställdes enligt förslag.  

7. Styrelsens verksamhetsberättelse hade skickats ut tillsammans med kallelsen.  Natalie von der Lehr 

berättade kort om innehållet varefter årsberättelsen lades till handlingarna.  

8. Tom Engström föredrog styrelsens ekonomiska rapport som återfinns i årsberättelsen.  

9. Lars Åkerman föredrog revisorernas berättelse.  Revisorerna har inte hittat något att anmärka på 

och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.  

10. Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen.  

11. Natalie van der Lehr valdes som ordförande. Mandattid ett år.  

12. Fyra ordinarie ledamöter valdes på två år: 

Tom Engström (omval) 

Sara Nilsson (omval) 

Anna Norberg (omval) 

Per Hånell (nyval) 

Åsa Fagerström valdes till ordinarie ledamot på två år 2017 och kvarstår alltså ytterligare ett år. 

Fyra suppleanter valdes på ett år: 

Anna Larsson (omval) 

Rainer Saxén (omval) 

Åke Spross (omval) 

Inna Sevelius (nyval) 

13. Lars Åkerman valdes till revisor och Catharina Berggren till revisorssuppleant.  



14. Eva Barkeman, Lars Söderström och Kaianders Sempler valdes till valberedning. Eva Barkeman är 

sammankallande.  

15. Övriga frågor och motioner 

Inga motioner har inkommit. 

19 april anordnar föreningen en temakväll om skogen. 

Styrelsen har många idéer för aktiviteter, men uppmanar medlemmarna att komma med förslag. 

Vi bevakar vad som händer med Vetjodagen efter att Patrik Hadenius slutat. 

Kaianders Sempler informerade om aktiviteter inom EUSJA. 

Styrelsen uppmanar alla att bjuda in kollegor att bli medlemmar i föreningen. 

Fråga till mötet om hur de ser på samarbeten med journalistföreningar med liknande verksamhet. 

16. Mötet avslutas 

 

Vid protokollet  

 

Anna Norberg  

  

  

Justeras  

 

Per Hånell       Eva Barkeman  


