
Protokoll årsmöte Sveriges medicin- och vetenskapsjournalister 

28 mars 2019 

 

1. Ordförande Natalie von der Lehr öppnade mötet.   

2. Röstlängden fastställdes. 13 medlemmar var närvarande.   

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

Catarina Berggrén och Åsa Fagerström valdes till protokolljusterare, tillika rösträknare.   

4. Årsmötet konstaterar att årsmötet utlysts på rätt sätt.   

5. Dagordningen fastställdes enligt förslag.   

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

Lehr berättade kort om innehållet varefter årsberättelsen lades till handlingarna.   

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

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

och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.   

9. Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen.   

10. Anna Norberg valdes som ordförande. Mandattid ett år.   

Två ordinarie ledamöter valdes på två år:  

Natalie von der Lehr  

Catarina Berggrén (nyval) 

 

Fyllnadsval för Per Hånell, som lämnar styrelsen, på ett år:  

Inna Sevelius 

 

Två ledamöter valdes på två år 2018 och står kvar ett år: 

Tom Engström 

Sara Nilsson 

 

Tre suppleanter valdes på ett år:  

Anna Larsson (omval)  

Rainer Saxén (omval)  

Åke Spross (omval)  

11. Lars Åkerman valdes till revisor och Kaianders Sempler till revisorssuppleant.   



12. Eva Barkeman, Lars Söderström och Åsa Fagerström valdes till valberedning. Eva Barkeman är 

sammankallande.   

13. Medlemsavgift 

Beslutades att höja medlemsavgiften till 300 kronor per år från och med år 2020. 

14. Övriga frågor och motioner  

Inga motioner har inkommit. 

Information: Motion lämnades in till frilans riks årsmöte om vägledning för frilansjournalister som 

kombinerar journalistik med andra uppdrag. Förslaget skickas vidare till journalistförbundet. 

Anna Larsson har utsetts till representant i den europeiska föreningen för vetenskapsjournalister, 

Eusja. Information om aktiviteter i Eusja publiceras på SMVJ:s webbplats (http://www.smvj.se/) 

Kiruna-resa 10-11 april skjuts upp till i höst på grund av lågt intresse. Tre personer åker dock upp 10-

11 april. Intresse för att åka i höst finns på mötet, och informationen bör gå ut innan sommaren. 

Planerad aktivitet 16 maj: Seminarium på SBU kring hur man värderar forskning.  

Fråga från mötet: Får man ta med sig kollegor, som skulle kunna bli medlemmar, till föreningens 

möten. Ja, styrelsen uppmanar alla att bjuda in intresserade kollegor att bli medlemmar i föreningen.  

Åsa Fagerström och Per Hånell tackades av från styrelsen.  

Uppmaning till medlemmar: kom gärna med idéer och förslag till aktiviteter. 

Tips om aktivitet: Hagströmersbiblioteket. 

Intresse finns för resor 1-2 dagar. Bra om det går att kombinera med något man an skriva om. 

Styrelsen får i uppdrag att söka efter stipendier som kan bli resefond för föreningens medlemmar. 

Mötet avslutas. 

Vid protokollet   

  

Anna Norberg   

   

Justeras   

  

Catarina Berggrén  Åsa Fagerström  
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