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Styrelsemöten
Sedan årsmötet 2020 har styrelsen haft 11 protokollförda sammanträden. Möten har hållits digitalt
på Zoom eller Teams.



År 2019: 8 maj, 5 juni, 21 augusti, 11 september, 9 oktober, 13 november, 10 december
År 2020: 19 januari, 12 februari, 9 mars, 31 mars.

Programverksamhet
Årsmöte på Zoom
Den 16-17 april 2019 detalj planerades SFTs årsmöte på AstraZeneca R6D site i Mölndal. Dag 1 skulle
innehålla guidad tur och seminarier om toxikologiska bedömningar av läkemedel. Dag 2 skulle
innehålla det vetenskapliga programmet ”Big data, multi omics and machine learning in toxicology”
med professor Bob van der Water från Leiden University som key note speaker. Poster sessions var
planerade båda dagarna och övernattning på Gothia tower med rabatt var ordnat. Extra fokus hade
lagts på att synkronisera SFTs årsmöte så att studenterna på Masterutbildningen på Karolinska
institutet skulle kunna delta och majoriteten av studenterna hade anmält sig. Rabatterbjudande på
Gothia Tower hade säkerställts och rum preliminärbokats. På grund av Covid-19 pandemin ställdes
hela evenemanget in och med kort varsel erbjöds ett digitalt årsmöte med enbart
årsmötesförhandlingarna som hölls den 17:e april via Zoom med 28 deltagare inklusive styrelsen.
Nätverksträffar på Zoom
Nytt för detta verksamhetsåret är virtuella nätverksträffar. Syftet är att skapa en möjlighet för
toxikologer att träffas och dela sina erfarenheter i ett professionellt möte. Ett koncept där vi lät två
seniora toxikologer och två toxikologer i tidig karriär får möjlighet att på max 10 minuter vardera
presentera vart de står i karriären och vad de gör nu för att sedan öppna upp för ett samtal mellan
dessa fyra. De anslutna åhörarna var också inbjudna att delta i diskussionen och ställa frågor.
Träffarna genomfördes som lunchmöten via den digitala plattformen Zoom.
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Resebidrag till second Swaccs Junior Academy Workshop (JAWS), 25-26 August 2020
Ett steg i att knyta unga toxikologer till SFT och stötta deras utveckling var att utlysa ett resebidrag på
500kr per sökande till SWACCs (Swedish Academic Consortium on Chemical Safety) second Swaccs
Junior Academy Workshop (JAWS), 25-26 August 2020 .

Kommunikation
Nyhetsbrev
Utskick till medlemmarna har skett fortlöpande under året via e-post. Utskicken har gällt
konferenser, seminarier, lediga tjänster, kurser m.m. Under året har Nyhetsbrevet varit på svenska,
och engelska. Vi har totalt skickat ut 5 nyhetsbrev. Extra mail har skickats ut för jobbannonser och
påminnelser om t.ex ERT ansökningar.
Facebook
För att utvidga kontaktmöjligheter och informationsspridning mellan toxikologer har styrelsen drivit
en Facebook-sida sedan 2011. Sidan uppdateras kontinuerligt med information om toxikologiska
nyheter och information om föreningens verksamhet. I februari 2021 hade sidan 352 ”följare”, vilket
är en ökning med 22 personer sedan 2020.
LinkedIn
Föreningen har även en grupp på LinkedIn med 256 följare, 111 fler än 2020 och 240 fler än 2019, dit
medlemmarna gärna får anmäla sig. Här presenteras t.ex. föreningens stödmedlemmar och
samarbetspartners. Information om t.ex. nätverksträffarna, årsmötet och information att nyhetsbrev
har mailats ut till medlemmarna.
Hemsidan
Hemsidan uppdateras kontinuerligt, med bl.a aktuell ERT information, hedersmedlemmar,
registreringsinformation kring nätverksträffar och årsmötet.

Strategiska projekt
Mervärde för medlemmarna
Styrelsen har börjat arbeta med att identifiera mervärde för medlemsavgiften. Vi har identifierat
vilka konferenser som SFT medlemmar har rabatt på konferensavgiften, erbjudit resebidrag till unga
toxikologer och arrangerat Covid-19-anpassade aktiviteter.
European Registered Toxicologist (ERT)
Sverige har sedan 2015 ett nationellt ERT-register. Det anordnas två ansökningsomgångar per år
(deadline för ansökningar är alltid sista februari och sista september)
Den första mars 2021 var 41 personer registrerade i det svenska ERT-registret.
Sedan årsmötet 2020 har 1 ny person godkänts som ERT i Sverige. För ytterligare 2 ansökningar pågår
fortfarande bedömningsarbetet.
Det bör i sammanhanget påpekas att det även finns svenska ERT-toxikologer som är registrerade via
andra europeiska föreningar.
Anordna EUROTOX-konferens i Sverige 2025?
Eurotox-planeringsgruppen har bestått av Joëlle Rüegg, Charlotte Nilsson, Petra Thulin och Jan
Olsson. P.g.a. rådande pandemi flyttades EUROTOX 2020 i Köpenhamn till 2021. Därför utlyste inte
EUROTOX någon ansökningsomgång för EUROTOX 2025 eftersom arrangörer som spikats för 20202024 flyttades fram ett år.

Samverkan
Naturvetarna
Föreningen har ett samarbetsavtal med Naturvetarna. Men ingen samverkan har skett under detta
året.
Svenska Kemistsamfundet
Föreningen har inte haft en direkt interaktion detta år och beslutat att avsluta ambitionen.
EUROTOX
Under året representerade SFT´s tidigare ordförande Mattias Öberg i Eurotox Executive Committée.
En annan viktig kontaktyta gentemot EUROTOX har varit SFTs representant i EUROTOX sub-kommitté
för utbildning där Johanna Zilliacus representerat Sverige. Information från EUROTOX har
regelbundet skickats ut via nyhetsbrev.
IUTOX
Information från IUTOX har regelbundet skickats ut via nyhetsbrev.

Donationer
SFT tog emot en donation från Föreningen Ulf G. Ahlborgs minne. Föreningen bildades efter att
organisations kommittén för ”18th Symposium on Halogenated Environmental Organic Pollutants
(Dioxin ’98)” fick ett överskottet från den konferensen. Föreningens styrelse har bestämt att upplösa
föreningen och beslöt att donera pengarna till SFT. Beloppet som var på 43082,16 kronor och kom in

på SFTs konto i september. SFT styrelse tackar för förtroendet och har som ambition att instifta något
slags pris eller stipendium.

Medlemmar och Stödmedlemmar
Antalet stödmedlemmar är 7 vilket är en ökning med en sedan 2019. Stödmedlemmarna var
AstraZeneca, IKEM, Toxicology Knowledge Team Sweden, Limulus Bio , RISE, Altertox och
ToxIntelligence.

Hedersmedlammarna Sten Orrenius och Anders Bergendorff avled 2020
Sten Orrenius och Anders Bergendorff bortgångar uppmärksammades på SFTs hemsida, i
nyhetsbreven och i pressmeddelanden. Jan Olssons och Torbjörn Malmfors minnestext om Anders
Bergendorff publicerades i Dagen Nyheter.

Ny hedersmedlem har utsetts
En ny hedersmedlem har utsetts av styrelsen och tackat ja till utmärkelsen. Hedersmedlemmen
kommer presenteras på årsmötet 9 april 2021.

