
 
 
 
 

   
 

 

Välkommen till årsmöte i Stockholmskretsen av 
Apotekarsocieteten 

med mingel och spännande föredrag! 
 

”CRISPR-CAS-teknologin – forskarnas nya metod att ändra i arvsmassan”  
Magnus Lundgren, forskare vid Uppsala universitet 

I samband med årsmötet välkomnar Stockholmskretsen till föreläsningen ”CRISPR-CAS-
teknologin – forskarnas nya metod att ändra i arvsmassan” med Magnus Lundgren, 
forskare vid Uppsala universitet. 
CRISPR-CAS-teknologin möjliggör att vi kan klippa i DNAt exakt där vi vill. Den relativt 
enkla och billiga metoden har på kort tid revolutionerat arbetet med arvsmassa, och med 
det öppnat upp enorma möjligheter för framtida behandlingar och nya produkter. Men hur 
går det egentligen till när man vill föra in-, reparera- eller ta bort en gen? Magnus 
Lundgren kommer att försöka hjälpa oss att förstå. 

Tippad av många som en framtida Nobelpriskandidat, öppnar denna upptäckt upp enorma möjligheter för 
forskarna att ”redigera” gener, dvs att gå in och ändra i gener efter behag. Men även om man lyckats 
förminska verktyget betydligt sedan den första CRISPR-molekylen ”kapades” från bakteriernas egna 
”immunförsvar”, så handlar det fortfarande om stora klumpiga molekyler som behöver smugglas in i 
främmande celler för att genredigeringen ska kunna äga rum. Hur går detta till? Och vad ser man för 
användningsområden med genredigering redan idag? Inte kan väl vem som helst börja klippa och klistra 
egna gener hemma i källaren? 
 

 
Tid och plats: 
Den 6 november i Biblioteket på Wallingatan 26A, Stockholm.  
Årsmöte kl 18.00 – 18.30 
Föreläsning kl 19.00 - 20.30 
Kaffe och smörgås serveras mellan årsmötet och föreläsningen. 
 
Anmälan:  
Senast den 26 oktober på vår hemsida http://www.apotekarsocieteten.se/utbildning-och-
aktiviteter/kalendarium/  
(Observera att anmälan inte är bindande, men att vi ändå uppskattar om du hör av dig vid 
förhinder) 
 
 
 
Välkommen! 
 
Anna Eriksson 
Ordförande, Styrelsen för Apotekarsocietetens Stockholmskrets 
 
Stockholm, 15 oktober 2018 

http://www.apotekarsocieteten.se/utbildning-och-aktiviteter/kalendarium/
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Dagordning: 
 

1. Årsmötet öppnas. 

2. Justering av röstlängden (förslag att cirkulerande närvarolista utgör röstlängd). 

3. Val av ordförande att leda förhandlingarna. 

4. Val av sekreterare att föra protokoll. 

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. 

6. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning. 

7. Anmälan av ekonomirapport och verksamhetsberättelse. 

8. Föredragning av revisorernas berättelse.  

9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 

10. Ärenden som styrelsen beslutat ta upp. 

11. Ärenden som medlem skriftligen anmält hos styrelsen till behandling senast två 

veckor innan årsmötet. 

12. Val av ordförande och övriga ledamöter att utgöra styrelse. 

13. Val av revisor och revisorssuppleant. 

14. Val av ordförande och två ledamöter att utgöra valberedning. 

15. Val av 5 fullmäktigeledamöter.  

16. Val av 2 fullmäktigesuppleanter i prioriterad ordning. 

17. Diskussion kring verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

18. Övriga ärenden. 

19. Årsmötet avslutas. 

 
 
Verksamhetsberättelse och övriga handlingar kommer att finnas på vår hemsida 
www.apotekarsocieteten.se. under Stockholmskretsen.  Där kommer även protokollet från 
årsmötet att läggas ut.  
Du som inte har tillgång till hemsidan hör av dig till Annette Lindberg, tel 08-723 50 00. 
 
OBS! Medlem har rätt att väcka ärende att ta upp på årsmötet. Ärendet anmäls  
senast den 23 oktober till ordförande Anna Eriksson (eriksson.anna65@gmail.com). 
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