Årsberättelse SWIMM 2016
Styrelsen
Styrelsen har under 2016 bestått av följande personer:
Petter Höglund, Karolinska Institutet (ordförande), Lisa Westerberg, Karolinska Institutet (kassör och
medlemsansvarig), Jonas Sundbäck, Karolinska Institutet, Adnan Deronic, Lund (sekreterare), Susanna
Cardell, Göteborgs Universitet, Kristina Lejon, Umeå universitet, Mikael Karlsson, Karolinska Institutet
(vice ordförande), Henrietta Henningsson, Lunds Universitet och Maria Jenmalm, Linköpings
Universitet.
Den huvusakliga uppgiften för SWIMM:s styrelse under året har varit att förbereda för det
skandinaviska immunologimötet 2017 (SSI 2017). Organisationsgruppen för SSI 2017 har utgjorts av
SWIMM:s ordförande, vice ordförande, kassör och adjungerade medlemmen Anna Fogdell Hahn.
Denna grupp har träffats regelbundet och även engagerat delar av SWIMM:s styrelse för
organisatoriska uppgifter och som bollplank. Ordinarie protokollförda styrelsemöte med styrelsen har
hållits vid tre tillfällen:
1. 2016-01-13
2. 2016-02-16
3. 2016-12-20

Telefonmöte
Konstituterande styrelsemöte
Telefonmöte

Utöver detta har styrelsen haft två omgångar av mailväxling, en i april och en i september, rörande
våren och höstens omgångar av resebidrag.
Aktiviteter 2016
Den årliga vetenskapliga aktiviteten anordnades för fjärde året i rad i samarbete med Karolinska
Institutets inflammations- och immunologinätverk KiiM. Mötesprogrammet (bilaga 1) omfattade
föredrag av 12 inbjudna föreläsare 12 presentationer från inskickade abstracts, en postersession med
108 bidrag och ett socialt program med två luncher och en konferensmiddag.
Det totala antalet deltagare på konferensen var 198. Av dessa var 37 SWIMM-medlemmar varav 5 kom
från andra svenska Universitet. SWIMM:s bidrag till konferensen var att täcka rese- och
registreringskostnader för SWIMM-medlemmar utanför KI.
Resebidragen
Två omgångar resebidrag delades ut under 2016. Till vårens ansökningstillfälle (deadline 2016-04-01)
inkom 12 ansökningar varav 2 beviljades bidrag om 10 000 och 6 000 kr per ansökan, beroende på
resmål. Resebidragen delades ut till följande personer: Marton Keszei och Avadhesh Kumar Singh.
Höstens ansökningsdeadline var 2016-09-15 Till denna omgång inkom 5 ansökningar varav 1 beviljades
bidrag om 8 000 kr. Resebidraget delades ut till följande person: Minghui He.
Sammantaget delade SWIMM 2016 ut 24 000 kr till 3 medlemmar.
Medlemsläget
SWIMM hade i slutet av 2016 77 medlemmar, varav 8 var undantagna medlemsavgift på grund av att
de är styrelseledamöter. Medlemsavgiften har varit 470 kr, av vilken 150 kronor går till medlemskap i
Scandinavian Society for Immunology (SSI) och 70 kronor till prenumeration för Scandinavian Journal
of Immunology. Resterande del av avgiften investerade SWIMM i utdelning av resebidrag,
delfinansiering av KiiM 2015 samt en mindre kostnad för anordnandet av årsmötet.
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Ekonomi
Under 2016 var SWIMM medarrangör för en vetenskaplig konferens, KiiM 2016, vilken utgjorde
SWIMM:s årliga vetenskapliga sammankomst (bilaga 1). Samtliga SWIMM-medlemmar som var
intresserade att komma fick gratis registrering och ett erbjudande om att få resekostnaderna betalda.
SWIMM:s kostnader för KiiM 2016 begränsade sig till kostnader för tillresta SWIMM-medlemmar som
deltog i konferensen. Hittills har 1 016 kr utbetalats.
Två omgångar resebidrag delades också ut till en sammantagen kostnad om 24 000kr. Den ekonomiska
rapporten bifogas denna årsberättelse (Bilaga 2).
Planering för verksamhetsåret 2017
Årsmötet avseende 2016 hålls som en fysisk sammankomst på Karolinska Institutet 2016-02-22
klockan 14.00.
Det viktigaste arbetet för SWIMM under 2017 är att arrangera det Skandinaviska Immunologimötet
2017 (SSI 2017). Mötet kommer att äga rum på Hotell Clarion Sign vid Norra Bantorgt i Stockholm
mellan den 17:e och 20:e oktober 2017. Konferensarrangör för mötet är MeetAgain. Det preliminära
programmet för konferensen finns publicerat på mötets hemsida www.ssi2017.se.
Konferensen arrangeras i samarbete med KiiM som förlägger sitt årliga nätverksretreat inom ramen
för mötet. Dagen före mötet ordnas en höstskola för doktorander och postdocs med fokus på
immunologiska tekniker i samarbete med KI:s forskarutbildningsprogram Aii. Tre ytterligare
organisationer har efterhört intresse av att anordna satellitsymposium: KI-nätverket KIRCNET, den
nordiska immunterapiföreningen SNIC och den nordiska flödescytometrigruppen.
En viktig bieffekt av att ordna SSI 2017 är att öka antalet medlemmar i SWIMM. Vi hoppas att mötet
ska attrahera total 400 delegater och att minst 200 av dessa skall bli SWIMM-medlemmar i samband
med registreringen.
Idén om att utse 1-2 hedersmedlemmar planerar att realiseras under SSI 2017.
Under 2017 kommer inga separata resebidrag att utlysas. Istället används dessa medel till att i
samarbete med SSI säkerställa resebidrag för så många doktorander som möjligt till SSI 2017.
Stockholm 2016-02-06, för SWIMMs styrelse 2016,

Petter Höglund, Ordförande
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