
Protokoll årsmöte Sveriges medicin- och 

vetenskapsjournalister, 21 mars 2017 
 

1. Ordförande Åsa Fagerström öppnade mötet. 

2. Röstlängden fastställdes. 19 medlemmar var närvarande. 

3. Åsa Fagerström valdes till ordförande för mötet. Anna Norberg valdes till sekreterare. 

4. Siv Engelmark och Per Hånell valdes till protokolljusterare, tillika rösträknare. 

5. Information om datum för årsmötet skickades ut 2 mars, alltså mer än de två veckor i 

förväg som stadgarna föreskriver. Kallelse och handlingar skickades senare. Årsmötet 

godkänner detta. 

6. Dagordningen fastställdes enligt förslag. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse hade skickats ut tillsammans med kallelsen.  

Åsa Fagerström berättade kort om innehållet varefter årsberättelsen lades till 

handlingarna. 

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

9. Eva Barkeman föredrog revisorernas berättelse.  

Allt är skött i god ordning och revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen. 

10. Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen. 

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

12. Nyval: Åsa Fagerström valdes till ordinarie ledamot på två år.  

Fyra ordinarie ledamöter valdes på två år 2016 och sitter därför kvar: Tom Engström, 

Sara Nilsson, Yvonne Busk och Anna Norberg.  

Anna Larsson, Rainer Saxén och Åke Spross valdes till suppleanter för ett år 

13. Lars Åkerman och Kaianders Sempler valdes till revisorer.  

Ann Fernholm och Catharina Berggren valdes till revisorssuppleanter. 

14. Eva Barkeman, Eva Tiwe och Lars Söderström valdes till valberedning. Eva 

Barkeman är sammankallande. 

15. Övriga frågor: 

Kaianders Sempler föreslog studieresa till Berlin i höst. Intresse fanns vid mötet. Den 

nya styrelsen utformar ett förslag tillsammans med Kaianders. 

 



Information om att det finns platser kvar vid studieresa till Heidelberg som anordnas 

av EUSJA. Mer information finns på föreningens hemsida www.smvj.se. 

Flera medlemmar kom med idéer för att få fler medlemmar i föreningen: 

a) Tävling för dem som värvar nya medlemmar 

b) Annonsera i Journalisten. Styrelsen kontaktar tidningen och ser om vi kan få med en 

annons om resan till Lund och att nya medlemmar är välkomna att följa med. 

c) Ta personlig kontakt 

d) Dela länken till medlemsansökan 

e) Sprid visitkort till alla medlemmar så att de kan delas ut 

f) Ring och påminn de som tidigare varit medlemmar. Delegera detta till flera personer. 

g) Lägg tid på Twitter, Facebook och LinkedIn. Vi har grupper på Facebook och 

LinkedIn.  

h) Lägg in marknadsföring och sociala medier som stående punkt på styrelsens 

mötesagenda. 

Information om ”Science journalism”-konferens i Köpenhamn veckan efter midsommar. Mer 

information kommer på EUSJA:s hemsida och på SMVJ:s hemsida. 

Information om kongress i San Francisco i oktober ”The world federation of science 

journalism". 

Avgående ordföranden Åsa Fagerström avtackades. 

 

Vid protokollet 

Anna Norberg 

 

 

Justeras 

Per Hånell    Siv Engelmark 

 

 


