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Sammanträde i Gentekniknämnden den 7 december 2022 
1 § Närvaro 

Se separat deltagarförteckning. 
2 § Val av justeringsperson 

Christina Dixelius utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.  

3 § Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

4 § Föredrag 
Anders Kvarnheden, professor i växtvirologi vid SLU Uppsala, gav ett föredrag om 
biologiska hot mot jordbruks- och livsmedelsproduktionen.  

5 § Godkännande av föregående protokoll 
Protokollet från sammanträdet den 28 september tgodkändes. Protokollet med per 
capsulam beslut från den 18 november 2022 godkändes med den korrigeringen 
att Emma Norén reserverade sig mot beslutet och Ilona Szatmári Waldau inte 
deltog i beslutet. 

6 § Nytt dataskyddsombud 
Per Bergstrand utsågs till Gentekniknämndens nya dataskyddsombud.  
Beslut enligt Dnr 4.1.1-2022-015. 

7 § Sammanträdesdatum 2023 
De två första sammanträdena under 2023 blir den 25 januari och 15 februari. 
Resterande sammanträdesdatum för 2023 kommer att beslutas om på 
januarimötet.   

8 § Ordföranden har ordet  
• Ordförande berättade att han och ordinarie ordförande Mari Andersson båda 

har tackat nej till att omförordnas till sina poster i Gentekniknämnden från 
och med 1 januari 2023.  

• Ordföranden tog upp frågan om hur nämnden önskar arbeta framöver. 
Ledamöterna förde en diskussion där det bland annat efterlystes fler 
interaktioner och kunskapsutbyte inom nämnden, men även en mer 
utåtriktad verksamhet där nämnden kan använda befintliga och nya kanaler 
för att sprida kunskap och stimulera en debatt om frågor relaterade till 
nämndens arbete. 

9 § Information från kansliet 
• Gentekniknämndens anslag är i stort sett oförändrad inför 2023.  
• Kansliet tar hjälp av VR:s kommunikationsavdelning för att utarbeta en 

kommunikationsstrategi samt att planera och genomföra 2023 års 
symposier. Två områden med relevans för nämnden är EU-kommissionens 
kommande förslag till lagändring om vissa nya genomiska tekniker för 
växter, samt xenotransplantation. Det senare planeras att organiseras 
tillsammans med SMER. 

• En webbanalysexpert kommer att arbeta med Gentekniknämndens 
webbsida och ge förslag på förbättringar under januari 2023. 
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Vid protokollet:   

………………….. 
Mia Olsson  

Justerare: 

………………….. 
Stefan Johansson 

..……………………  
Christina Dixelius

Deltagare  

Ledamöter  
Stefan Johansson 
Malin Larsson 
Johan Hultberg 
Daniel Bäckström 
Illona Szatmári Waldau 
Magnus Oscarsson  
Stellan Welin 
Martin Weih  
Maria Björkman 
Lars Ährlund-Richter 

Tjänstgörande ersättare  
Emma Norén 
Christina Dixelius 
Britt Berglund 

Ersättare  
Sven-Ove Hansson 
Johan Richter 
 
Övriga  
Annelie Carlsbecker 
Mia Olsson 
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