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Svensk Förening för Toxikologi (SFT)
Inbjuder till årsmöte
Fredag den 23 mars 2012
Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet, Solna.
Vetenskapligt program:

Cocktaileffekten – inte alltid lika lyckad
Traditionell toxikologi och tillämpad riskbedömning samt all EU lagstiftning på
kemikalieområdet har hittills nästan uteslutande fokuserat på en kemikalie i taget. Samhällets
kemikalieanvändning är omfattande (> 100 000 industriellt tillverkade kemiska ämnen). Från
ett stort antal olika källor och processer sprids dessa ämnen till miljön, oss människor och alla
andra levande organismer som exponeras för blandningar av flera olika ämnen, föroreningar
och omvandlingsprodukter. Den kombinerade effekten (cocktail-effekten) kan vara såväl
större som mindre än de individuella komponenternas toxicitet var för sig. Vi kan med
traditionell riskbedömning genomföra uppskattningar om hur varje enskilt ämne kommer
påverka oss människor eller miljön, men den stora utmaningen är att utveckla
riskbedömningsmetoder som tar hänsyn till helheten (kombinationer av kemikalier) som vi
och miljön egentligen är utsatta för. Programmet behandlar olika typer av
kombinationseffekter och beskriver metoder som kan användas för riskbedömning.

Anmälan om deltagande (obligatoriskt):
Till SFTs sekreterare Tina Almström Branting:
Mail: sft@toxikolog.se
Tel: 08-789 04 37
Senast den 16 mars 2012!
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Program
Passa på att hälsa på gamla och nya vänner och kollegor!
Kaffe / Te + smörgås serveras mellan kl 08.45 - 09.30
Moderator: Mattias Öberg, Institutet för miljömedicin, KI
9:30-9:45 Välkomna till SFTs årsmöte
Marie Haag Grönlund , SFTs ordförande
9:45-10:10 Dose addition & Independent action, theory and concepts
Per Johansson
Kemikalieinspektionen
10:10-10:55 The threshold of toxicological concern: a suitable tool for mixture risk
assessment and ranking?
Professor Thomas Backhaus
University of Gothenburg
10:55-11.40 To prevent adverse events from drug combinations
Martin Billger
Global Toxicology Project Leader at AstraZeneca R&D

11.40 - 12:40Lunch

12.40-13:25 Combined effects of carcinogens
Professor Ulla Stenius
Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet
13.25-14:10 Is mixture risk assessment necessary and what are the obstacles to making
progress?
Professor Andreas Kortenkamp
The School of Pharmacy, University of London
14.10 – 14.40 Kaffe / Te
14:40-15:15 Paneldebatt
Addressing the new challenges for Mixture Risk Assessments
Per Johansson, Andreas Kortenkamp, Thomas Backhaus, Ulla Stenius, Martin Billger
Ca 15.15 Årsmötesförhandlingar
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Svensk Förening för Toxikologi
Årsmötesförhandlingar 2012
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare till mötet
3. Val av justeringsmän tillika rösträknare
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Ekonomisk redovisning
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av årsavgift (se bilaga 1)
10. Ordförande för 2012 utses
11. Val av vice ordförande för 2012
12. Val av styrelseledamöter för 2012 och 2013
13. Val av revisorer för 2012
14. Val av revisor suppleant för 2012
15. Tillsättande av ordförande och ledamöter i valberedningen för 2012
16. Stadfästande av nya medlemmar
17. Förslag till stadgeändring (se bilaga 2)
18. Övriga frågor. Styrelsen tillhanda senast den 12 mars 2012.
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG FÖR SFT 2012:
Ordförande:
Mattias Öberg, IMM, Karolinska institutet, Stockholm (utses)
Vice ordförande:
Ina Schuppe-Koistinen, AstraZeneca R&D, Södertälje (nyval)
Sekreterare:
Jennie Andersson, Trossa AB, Stockholm (nyval)
Ledamöter:
Cecilia Berg, Uppsala Universitet, Uppsala (nyval)
Luisa Becedas, Läkemedelsverket, Uppsala (nyval)
Revisorer:
Marika Berglund, IMM, Karolinska institutet, Stockholm (nyval)
Henrik Viberg, Uppsala Universitet, Uppsala (omval)
Revisor suppleant:
Niklas Johansson, Naturvårdsverket, Stockholm (nyval)

För att tydliggöra roller och ansvar under Eurotox 2012-kongressen i juni, föreslår
valberedningen att ny ordförande utses på årsmötet, men tillträder först efter kongressen (t ex
1 juli). Likaså väljs ny vice ordförande på årsmötet, men tillträder samtidigt med ny
ordförande. Övriga nyvalda ledamöter tillträder direkt efter årsmötet.
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BILAGA 1 – FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT
Nuvarande årsavgift är 150 kr för alla medlemmar. Styrelsen föreslår till årsmötet en
differentiering av årsavgiften enligt nedan:
•
•

250 kr/år för yrkesarbetande
100 kr/år för studenter/doktorander.

Motivering till en differentiering av årsavgiften är följande:
• Stimulera att fler studenter/doktorander blir medlemmar
• SFT går mot ett underskott i 2012 års budget
• Årsavgiften har inte höjts på 19 år
• SFT har tappat medlemmar under 2011. En anledning till detta tros vara de ändrade
regler kring förmånsbeskattning som gjort att vissa arbetsgivare slutat betala
årsavgiften för sina anställda.
BILAGA 2 – FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING VID ÅRSMÖTET 2012
Styrelsen fick på årsmötet 2011 uppdraget att revidera stadgarna till årsmötet år 2012. I detta
arbete har styrelsen funnit att stadgarna i vissa delar är otydliga och att vissa skrivningar
behöver förändras för att bättre spegla rådande förhållanden. Text och ordval har i samband
med revideringen moderniserats.
De viktigaste föreslagna förändringarna är:
§1 Ett tydliggörande av att SFT är en intresseförening. I praktiken har föreningen fungerat
som en sådan men detta har inte varit helt tydligt i stadgarna.
§5 Föreslås att avgående ordförande inte automatiskt skall ingå i styrelsen efter de två åren
som ordförande. I praktiken har avgående ordförande genom åren sällan varit aktiv i
styrelsearbetet. Den föreslagna förändringen skulle även i vissa fall kunna ge den nya
ordföranden större handlingsfrihet. Kontinuitet säkerställs genom att två av
styrelseledamöterna sitter kvar i styrelsen och att ordförande deltagit i styrelsearbetet som
vice ordförande under två år.
§11 För att underlätta beslutsmässighet vid årsmötet ändras kravet för att föreningen skall
vara beslutsför från 20 till 10 medlemmar exklusive styrelsen. Vid lägre närvarotal föreslås att
beslut tas via skriftlig omröstning efter mötet. Ny skrivning säkerställer att beslut kan tas vid
låg närvaro på årsmötet.
§14 En paragraf om möjlighet till uteslutning av medlemmar föreslås i händelse av att
medlem inte följer föreningens stadgar, otillbörligt agerar i föreningens namn eller på annat
sätt agerar på ett sätt som inte är förenligt med föreningens syften.
Förslaget har sammanställts i ett Excel-dokument med namnet ”Bilaga 2 – förslag till
ändring av SFTs stadgar”, som bifogas kallelsen till årsmötet per e-post.
Excel-dokumentet har utformats så att det är möjligt att jämföra förslag till ändrade paragrafer
i stadgarna med nuvarande paragrafer, och styrelsens kommentar till föreslagen ändring.
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