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Protokoll SFT ÅRSSTÄMMA 2021 

Plats: Zoom-möte 

Datum: 2021-04-09 

1. Mötets öppnande 

Jan Olsson hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman öppnad. 

Jan tackade även nuvarande styrelsemedlemmar för gott samarbete under 

året. Närvarande på mötet tillika röstlängd för årsstämman noterades: 

Jan Olsson Annette Dock Lars Wiklund 

Klara Midander Antero Silva Monica Nordberg 

Lizette Granberg Charlotte Nilsson Monika Witala 

Margareta Törnqvist Eva Brittebo Niklas Johansson 

Oskar Karlsson Fredrik Waern Peter Mohlin 

Polina Lizunkova Gunnar Nordberg Petra Thulin 

Susann Busch Helen Håkansson Sara Moses 

 

2. Val av ordförande och sekreterare till årsstämman 

Jan Olsson valdes till mötesordföranden och Lizette Granberg valdes till 

mötessekreterare. 

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Antero Silva och Sara Moses. 

4. Frågan om mötets behöriga utlysande 

Stämman fann mötet behörigt utlyst. 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2020/2021 

Jan Olsson redogjorde för styrelsens verksamhet under år 2020/2021. 

6. Ekonomisk redovisning 

Susann Busch gick igenom ekonomin för år 2020/2021. Resultatet för året 

blev ett överskott på 116 568 kr, varav 43 082 kr var en donering från Ulf G 

Ahlborgs minnesfond. Susann visade även budgeten för 2021/2022 som bl.a. 

omfattar en ökad budget för support till juniora toxikologer (t.ex. stipendium, 

resebidrag, pris för avhandling/master arbete) 

7. Revisorernas berättelse för år 2020/2021 

Susann Busch visade revisionsberättelsen. 
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8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen i Svensk Förening för 

Toxikologi avseende verksamhetsåret 2020/2021. 

9. Fastställande av årsavgift 

Jan Olsson föreslog att debiteringen kvarstår på 300 kr i årsavgift och med 

reducerad avgift på 150 kr för studenter/doktorander och pensionärer. Detta 

godkändes av Stämman. 

10.  Proposition 1: Förslag på stadgeändring för att inkludera ERT-arbetet 

Margareta Törnqvist förklarade och visade förändringen av §7 i SFT:s 

stadgar. Stämman godkände stadgeändringen med tillägg av en liten språklig 

förbättring. Nedan §7 – ny text understruken och borttagen text överstruken: 

 

11.  Proposition 2: Förslag att söka Eurotox 2026 till Göteborg 

Jan Olsson berättade att SFT tidigare har skickat in Letter of Intent för att 

anordna Eurotox 2023 och 2024, men inte tagits vidare i processen på grund 

av geopolitik eftersom Eurotox 2019 var i Helsingfors och Eurotox 2020 

skulle vara i Köpenhamn. Eftersom pandemin flyttat fram Eurotox i 

Köpenhamn till 2021 förskjuts även de följande fyra Eurotox ett år (Eurotox 

2025 kommer att vara i Aten). Förslaget till Stämman är att ge SFTs Eurotox 

subkommitté i uppdrag att skicka in Letter of Intent för att anordna Eurotox 

2026 i Göteborg. Stämman godkände förslaget. 
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12.  Presentation av valberedningens förslag 

Valberedningen bestod av Charlotte Nilsson (ordf.), Cecilia Berg, Helena 

Hemming och Kerstin Kenne. De flesta i den nuvarande styrelsen har ett år 

kvar (Klara Midander, Lizette Granberg, Margareta Törnqvist, Polina 

Lizunkova, Susann Busch och Jenny Aasa). I valberedningen har Helena 

Hemming och Kerstin Kenne ett år kvar, men Kerstin har valt att lämna 

uppdraget i förtid. Charlotte Nilsson berättade om valberedningens förslag på 

bemanning av ordföranden, vice ordföranden, ny styrelseledamot, revisor 

och revisorssuppleant samt nya personer i valberedning. Stämman godkände 

alla förslag (se punkt 13-16). 

13.  Val av ordförande och vice ordförande (2 år) 

Till ordföranden för två år valdes Oskar Karlsson (SciLifeLab, Institutionen 

för miljövetenskap, Stockholms universitet). Till vice ordföranden för två år 

valdes Klara Midander (Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet). 

14.  Val av styrelseledamot (1 person i 2 år) 

Till styrelseledamot i två år valdes Sara Moses. 

15.  Val av revisor och revisorssuppleant (2 år) 

Till revisor för två år valdes Cecilia Clemedson, Advocotox AB och till 

revisorssuppleant för två år valdes Fredrik Waern. 

16.  Val av valberedning 

Till ordförande för valberedningen (på 2 år) valdes traditionsenligt den 

avgående styrelseordföranden, dvs Jan Olsson (AstraZeneca). Därutöver 

valdes Charlotte Nilsson (RISE) och Cecilia Berg (Uppsala Universitet) på 2 år. 

17.  Övriga frågor 

• Antero Silva föreslog att Lars Wiklunds sammanställning av SFT 1995-

2020 distribueras via nyhetsbrev. Styrelsen tar med sig förslaget till 

kommande styrelsemöte. 

• Antero Silva undrade om valet av representanter i ERT-kommittén. 

Charlotte Nilsson förklarade att dessa utses av SFT styrelsen och därmed 

inte väljs på årsstämman. 

18.  Avslutning 

Jan Olsson tackade alla som deltagit och avslutade därefter årsstämman för 

2021. 
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Vid protokollet Protokollet godkänns enligt ovan 

 

__________________________________ ____________________________________ 

Lizette Granberg, sekreterare Antero Silva, justeringsman 

 

____________________________________ 

Sara Moses, justeringsman 

 

____________________________________ 

Jan Olsson, ordförande 
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