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Kallelse till årsmöte 2014

VÄLKOMNA till föreningen Sveriges medicin- och vetenskapsjournalisters årsmöte
torsdag den 27 mars klockan 18 i Hartwickska huset, S:t Paulsgatan 39 C i Stockholm.

På programmet:

• 18.00 Årsmötesförhandlingar enligt bifogad 
dagordning.

• Buffé med dryck.

• 19.00 Bea Uusma talar om sin Augustpris-

belönade bok om Andreexpeditionen:

”Expeditionen. Min kärlekshistoria” *
där hon berättar om hur tre oerfarna ingenjörer 
bestämde sig för att segla över Nordpolen i en 
vätgasballong för mer än hundra år sedan. 
De hade de tillräckligt med mat, kläder och 
ammunition för att klara sig under den arktiska 
vintern men de dog ändå och skrev inte i sina 

dagböcker vad det var som hände. 
Bea Uusma visar i boken vad det var som gick fel 
och varför männen dog.
....................................................................................

För att veta hur mycket förtäring vi ska köpa 
behöver vi din anmälan senast den 24 mars till
epost:styrelsen@smvj.se

Hartwickska huset ligger i korsningen 
S:t Paulsgatan och Timmermansgatan. 
Närmaste T-bana är Mariatorget, med uppgång
Wollmar Yxkullsgatan.

* https://www.adlibris.com/se/bok/expeditionen-min-karlekshistoria-illustrerad-utgava-9789113037554



Verksamhetsberättelse för Sveriges medicin- och vetenskapsjournalister, SMVJ,

perioden 1 januari till 31 december 2013

Föreningen bildades 2012 genom ett samgående mellan

Sällskapet Svenska Medicinjournalister och Svenska 

Föreningen för Vetenskapsjournalistik.

Styrelse

Styrelsen har bestått av ordförande Erik Mellgren, kassör Tom
Engström samt övriga ledamöter Emese Gerentser, Anna
Larsson, Carin Mannberg-Zackari, Kaianders Sempler, Tove
Tingvall, samt Hilda Zollitsch Grill samt som suppleanter
Yvonne Busk, Åsa Fagerström och Eva Tiwe
Under perioden har styrelsen haft sju protokollförda möten.
Styrelsens arbete har i huvudsak varit att planera kommande
medlemsmöten och andra aktiviteter samt att förbättra infor-
mationen om föreningens verksamhet, bland annat genom den
nya hemsidan.

Föreningsaktiviteter

I april ordnade föreningen ett studiebesök hos Hagströmerbib-
lioteket vid Karolinska sjukhuset.
I maj talade vetenskapsjournalisten och författaren Peter Syl-
wan om sin nya bok "Att upptäcka det oväntade". Mötet, som
hölls hos Ny Teknik, var välbesökt och gav en livlig diskus-
sion.
Höstens startade med geologiprofessorn Olle Selenius, som
talade om det forskningsområde han varit med om att skapa,
geologisk medicin. Det vill säga hur ämnen i mark och vatten
påverkar vår hälsa. Även denna gång hölls mötet i Ny Tekniks
lokaler.
"Människans bästa vänner" var rubriken på ett studiebesök
vid Universitetsdjursjukhuset i Uppsala i november. Temat
var hur större kunskap om hundars genetik har gett oss ny in-
sikt i deras sjukdomar – men även i sjukdomar som drabbar
oss själva.
I december inbjöd JMK till ett möte på temat "Kan mode vara
vetenskap?". Föreståndare Louise Wallenberg vid Centrum
för modevetenskap beskrev forskningsområdet, universitets-
lektor Andrea Kollnitz berättade om det modeintresserade
konstnärsparet Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald, och uni-
versitetslektor Paula von Wachenfeldt om sin forskning om
lyx i samtida fransk skönlitteratur.
Efter föreläsningarna inbjöd SMVJ till ett mingel med snittar
och förfriskningar.

Internationellt

Föreningen är medlem av Eusja (European Union of Science
Journalists' Associations), paraplyorganisationen för veten-
skapsjournalistföreningarna i 22 europeiska länder med säte i
Strasbourg.
Eusja anordnar då och då studieresor med föredrag och besök
på intressanta vetenskapliga institutioner och spännande plat-
ser. Syftet är dels att se saker man annars kanske inte får se,
dels att träffa kollegor från främmande länder.
Under 2013 genomfördes resor till Prag (i mars), till Lindau
(efter midsommar, där deltagarna detta år fick träffa Nobel-
pristagare i kemi), till Heidelberg i september och Grenoble i
oktober. Dessutom deltog Eusja med seminarier under World
Conference of Science Journalists i Helsingfors i juli.
Svensk Eusja-delegat har under året varit Kaianders Sempler,
som tidigare även suttit i Eusjas styrelse.

Ekonomi

Föreningen hade vid årets slut 90 medlemmar varav 66 i
Stockholm, 7 i Göteborg, 7 i Uppsala, 2 i Lund och en var-

dera  i Västerås, Malmö, Kalmar, Halmstad, Umeå, By
kyrkby, Norrköping och Östhammar.
Intäkterna består av medlemsavgifter som belöper sig till 
+18 000 kr och intäkter för försålda böcker till +1 832 kr.

Samlade utgifter för föreläsararvoden, mötesförfriskningar,
lokaler, bokinköp, hemsida och resekostnader har uppgått till
–13 682 kr.

Kostnad för medlemskap i EUSJA uppgår till –3 185 kr för 90
medlemmar.
Summa utgifterför 2013 = –16 867 kr.

Årets resultat = +2 965 kr.

På föreningen plusgirokonto fanns vid årets slut +19 621 kr

varav 200 kronor är en förbetald medlemsavgift för 2014.
Fonderat på räntebärande konto vid årets slut +50 000 kr.

SMVJ tillgångar 2013-12-31 = +69 421 kr

Styrelsen strävar efter att genomföra ett flertal möten kring
aktuella frågor under 2014 och arbetar för att hålla nere kost-
naderna i möjligaste mån för dessa möten. Under fjolåret
gjordes bland annat en utredning för att kartlägga var det
finns billiga möteslokaler.

Budgeten medger att föreningen kan lämna resebidrag till
medlem som bor utanför storstockholmsområdet för att när
vara vid årsmöte eller annat medlemsmöte. 
Styrelseledamöter som bor utanför detta område kan även få
reseersättning för närvaro vid styrelsemöten.

VERKSAMHETSPLAN för 2014:

Styrelsens förhoppning är att SMVJ under året ska kunna ha
en fortsatt hög mötesaktivitet.

I april planeras ett möte med en uppdatering av svensk polar-
forskning och i maj blir det en exkursion till Askölaboratoriet,
Stockholms universitets centrum för Östersjöforskning. 

Dessutom räknar styrelsen bl.a. med att medlemmarna under
året ska få en inblick i vad Interaktiva institutet arbetar med. 

I planerna finns även en kurs i databasjournalistik med 
Helena Bengtsson, databasredaktör på SvT, för föreningens
medlemmar.

Genom att SMVJ är med i Eusja, European Union of Science
Journalists' Associations, finns möjlighet att delta i en rad in-
ternationella aktiviteter. Under slutet av mars ordnar den
schweiziska föreningen en resa till fler forskningsinstitut. 
Reseinbjudan har skickats ut till SMVJ:s medlemmar per mejl
och publicerats på hemsidan, www.smvj.se.

På gång just nu är Eusjas årsmöte, som i år hålls i Wien den
27–29 mars.

Det blir också en studieresa till Barcelona i maj (se
www.eusja.org). 
Därefter kommer Eusja att delta i vetenskapskonferensen
ESOF2014 i Köpenhamn veckan efter midsommar.

Eusja-resorna utlyses på SMVJ:s hemsida, och kan sökas av
alla medlemmar.  Deltagarna får själva stå för transporten till
den plats i det land där resan börjar, men därefter bjuds gäster
på mat och husrum av värdorganisationen.

Eusja har en hemsida med adressen www.eusja.org där man
finner information om verksamheten och evenemang. Eusja
publicerar också två-tre gånger per år nyhetsbrevet Eusja
News, vilket kan laddas ner från sajten som pdf-dokument.



Förslag till dagordning

1 Mötets öppnade

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

6. Fastställande av dagordning

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Styrelsens ekonomiska rapport

9. Revisorernas berättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Val av ordförande

12. Val av övriga styrelseledamöter

13. Val av revisorer och suppleanter

14. Val av valberedning

15. Ev. motioner till årsmötet 

( Övriga frågor )
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Nuvarande styrelse

Erik Mellgren, ordf /erik.h.mellgren@gmail.com
Yvonne Busk /yvonne.busk@swipnet.se
Åsa Fagerström /asa.fagerstrom@swipnet.se
Emese Gerentser /emese.gerentser@gmail.com
Anna Larsson /anna.larsson@sr.se
Eva Tiwe /eva.tiwe@medtext.se
Hilda Zollitsch Grill /hilda.grill@gmail.com
Tom Engström /tom.engstrom@telia.com
Carin Mannberg-Zackari /mannberg@jmk.su.se
KaiAnders Sempler /kaianders.sempler@nyteknik.se
Tove Tingvall /info@tovetingvall.se

Du är välkommen till årsmötet den 27 mars kl. 18.00
i Hartwickska huset, S:t Paulsgatan 39 C i hörnet av Timmermansgatan.
T-bana Mariatorget, uppgång Wollmar Yxkullsgatan

Rösträtt under årsmötet har enbart den som betalat, eller senast vid mötet
betalar, fastställd medlemsavgift på 200 kr för 2014.
Betala gärna nu, antingen till postgiro 66 35 95-7
eller bankgiro 103-5609.

Meddela närvaro på årsmötet till styrelsen@smvj.se senast 24 mars

Välkommen
Styrelsen
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