
Protokoll RBKON:s årsmöte 220118 

Närvarande på Zoom: Jonas Andersson, Patrik Wennberg, Maria Wennberg, Bethany van 

Guelpen, Johan Nilsson Sommar, Sophia Harlid, Ingvar Bergdahl, Erling Lundevaller, 

Matilda Retoft, Anette Norberg Karlsson 

 

§1. Jonas Andersson öppnar mötet. 

§2. Till mötesordförande väljs Jonas Andersson, till sekreterare Maria Wennberg och till 

justerare Matilda Rentoft och Ingvar Bergdahl. 

§3. Dagordningen godkänns.  

§4. Mötet anses vara behörigt utlyst. 

§5. Fastställande av rösträttslistan (=medlemslistan). Matilda Rentoft har lagts till som ny 

medlem. Medlemslistan kommer att mailas ut till alla medlemmar med förfrågan om man vill 

lägga till/ uppdatera intresseområden samt om man samtycker till att stå med på listan som 

läggs ut på hemsidan. Syftet med medlemslistan är att stimulera till samarbeten. 

§6. Inga stadgeändringar hade utlysts inför årsmötet. 

§7. Val till RBKON:s AU. Enligt stadgarna har mandatperiod 3 x 2 år gått ut för ledamöter 

Patrik Wennberg, Anna Myleus, Bethany van Guelpen och Marie Eriksson. Valberedningen 

(Kristina Lindvall, Kjell Grankvist och Stefan Söderberg) har föreslagit att undantag från 

stadgarna görs så att Bethany van Guelpen och Marie Eriksson kan sitta kvar ytterligare 1 år. 

Detta så att inte alla erfarna ledamöter avgår samtidigt. Resterande AU tillträdde 2021. 

Valberedningen föreslår vidare Johan Nilsson Sommar som ny ledamot i RBKON-AU. 

Valberedningens förslag antas av årsmötet. 

§8. Nominering till Expertgrupper. Det har meddelats till RBKON-AU att Ulrika Andersson 

och Annika Idahl i Expertgrupp Cancer ska ersättas. 

RBKON-AU nominerar Matilda Rentoft, Inst för Strålningsvetenskaper, till en ledamotplats 

på 3 år i Expertgrupp Cancer. 

RBKON-AU föreslår att tillfråga Richard Palmqvist, Inst för Medicinsk vetenskap om 

ledamotplats på 3 år i Expertgrupp Cancer. Om han tackar nej föreslås att Björn Gylling vid 

samma enhet tillfrågas. Tillägg 220128: Björn Gylling har tackat ja till nominering till 

ledamotsplats på 3 år i Expertgrupp Cancer. 

Årsmötet antar förslagen. 

RBKON-AU ska under året utreda hur beslutsgången för val till Expertgrupper ska se ut 

utifrån skrivelser Arbetsordning för Expertgrupperna, som även kan behöva revideras. 

Ordföranden för respektive Expertgrupp får i uppdrag att kartlägga hur länge nuvarande 

ledamöter har suttit med. 

§9. Valberedning RBKON-AU för 2023; Kristina Lindvall väljs om för 2-års (2:a 

mandatperioden), Patrik Wennberg och Sophia Harlid väljs för 2 år (1:a mandatperioden). 



§10. Övrigt. Nästa RBKON-AU föreslås till tisdag 29/3 12-13. Nästa RBKON-årsmöte blir 

om ca ett år, i januari 2023. 

 

Sekreterare: Maria Wennberg 

 

 

Justerare:  

 

Matilda Rentoft 

 

Ingvar Bergdahl 
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