
Protokoll för föreningen Sveriges medicin- och vetenskapsjournalisters årsmöte 

den 7 mars 2013 

 

1. SMVJs ordförande Erik Mellgren förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna 

välkomna. 

2. Röstlängden fastställdes genom avprickning mot anmälningslistan. 

3. Till mötesordförande valdes Tom Engström, till sekreterare för mötet Erik 

Mellgren. 

4. Miki Agerberg och Boel Jönsson valdes till justeringsmän. 

5. Till årsmötet gick kallelse ut den 21 februari vilket är i överensstämmelse med 

stadgarna. Mötet förklarades därmed för stadgeenligt utlyst. 

6. Dagordningen fastställdes. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och lades därefter till handlingarna. 

Under diskussion ställdes frågor om hur informationen om Eusjas internationella 

aktiviteter ska spridas. En ny webbsida är under uppbyggnad, i väntan på denna 

åtar sig Tom Engström att skicka ut Eusja-inbjudningar och liknande till alla. 

8. Ekonomirapporterna för de tidigare, nu upplösta föreningarna SFVJ och SSM, 

presenterades och lades till handlingarna. 

De tidigare föreningarnas tillgångar har vid årsskiftet förts över till SMVJ och uppgår 

till sammanlagt cirka 65 000 kronor. Under det gångna verksamhetsåret har SMVJ 

inte haft någon ekonomisk verksamhet att redovisa. 

9. Erik Mellgren omvaldes till ordförande på ett år. 

10. Pia Vingros har meddelat att hon vill avgå ur styrelsen. Mötet valde Emese 

Gerentsen till ny ordinarie ledamot på två år. Till suppleanter valdes Yvonne Busk, 

Åsa Fagerström och Eva Tiwe. 

11. Lars Åkerman och Eva Barkeman valdes till revisorer samt Boel Jönsson till 

revisorssuppleant. 

12. Till valberedning utsågs Siv Engelmark, David Finer och Lillemor Lagerdahl. 

13. SMVJ har fått förfrågan om att sälja adresser ur vårt medlemsregister. Styrelsen 

har hittills avböjt detta, på grund av integritetsaspekten. Mötet gav styrelsen i 

uppdrag att utreda frågan ytterligare. 



14. Mötet framförde sitt tack till Tove Tingvall och Bo Zackrisson för deras insatser 

som ordförande i SFVJ respektive SSM och deras arbete för att skapa den nya 

föreningen SMVJ. Tyvärr kunde ingen av dem närvara vid mötet, men styrelsen 

kommer att överlämna lämpliga tackgåvor längre fram. 

15. Mötet avslutades. Efter mötet talade docent Ulrika Ådén om hjärnans utveckling, 

framförallt hos för tidigt födda och nyfödda barn. 
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