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Styrelsens årsberättelse för verksamhetsåret 2018  
 
 
Styrelse under verksamhetsåret  
Lennart Hultberg, Sverige, Ordförande  
Alan Friis, Danmark, Viceordförande  
Evelina Zettervall, Sverige, Skattmästare 
Geir Valen Pettersen, Norge, Medlem  
Gun Wirtanen, Finland, Sekreterare  
  
Lokalt Arbets Utskott, LAU  
Danmark: Flemming Malcho, Leif Sørensen  
Finland: Leila Kakko, Raimo Pärssinen samt   
Antti Mikkola & Kari Leonsaari, de båda sistnämnda är invalda av finska LAU  
Norge: Eli Bjørnson, Barbro Reiersøl  
Sverige: Susanne Lemon, Thomas Jansson  
  
Styrelsemöten  
Under 2018 hölls totalt 12 styrelsemöten. Av dessa var 10 telefonmöten och två F2F- 
möten, vilka hölls den 21 maj 2018 på Naantali Spa i samband med symposiet och den 
13-14 september i Åstorp. Under mötena har styrelse fortsatt den år 2017 påbörjade 
förnyelsen av föreningens struktur. Den nya hemsidan togs i bruk i början av mars 2018 
och vid höstens septembermöte diskuterades hemsidans innehåll och dess förnyelse. 
Hemsidan har därefter bearbetats, uppdateringarna har varit omfattande. Det praktiska 
arbetet har utförts av det nya kansliet i samarbete med styrelsen. Tidningen 
Renhetsteknik har hållits oförändrad som papperstidning.  
  
Årsmötet  
Årsmötet hölls under symposiet den 22 maj 2018 på Naantali Spa i Nådendal.  
  
Aktiviteter under verksamhetsåret  
1) Januari 23-25, EHEDG Advanced Course in Hygienic Design, Helsingfors, Finland 
2) Februari 15, Temadagen ”Vask og rengjøring i renrom, rene soner”, Oslo, Norge 
3) April 24, Temadagen ”Ventilation Solution Day”, Trosa, Sverige (temadagen flyttades 

till 17. september; inhiberad p.g.a. för få anmälda) 
4) Maj 22-23, 49:e R3-Symposiet, Nådendal, Finland 
5) Maj 23-24, Basic Course in Hygienic Design & Contamination Control, planerades direkt 

efter symposiet, Nådendal, Finland (kursen inhiberad p.g.a. för få anmälda) 
6) Oktober 2-4, CTCB certifiering av Cleanroom Testers, Göteborg, Sverige 
7) Oktober 3-4, Grundkursus i renhedsteknik, Köpenhamn, Danmark 
8) Oktober 9-11, EHEDG advanced course in Hygienic Engineering & Contamination 

Control, Stockholm, Sverige 
9) November 29-30, Grundkurs i renhetsteknik, Göteborg, Sverige 
 
Stipendier  
Under verksamhetsåret har ingen ansökan om stipendium inkommit.  
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Symposium 2018  
Föreningens 49:e symposium 2018 arrangerades i Nådendal (Finland) på Naantali Spa den 
22–23 maj. Totalt deltog 151 personer och 21 utställare. Symposieprogrammet om-
fattade 3 sessioner med följande teman: läkemedel och sjukhusapotek i 2 dagar, sjukhus  
första dagen, livsmedel/biotech andra dagen & grunder i 2 dagar. Symposiet genererade 
ett överskott på ca 45,0 k€.  
  
Styrelsen vill rikta ett stort tack till PK18 för utfört arbete.  
  
Medlemmar  
Föreningen hade 442 medlemmar vid utgången av året 2018, mot 503 vid utgången av 
2017.  
  
Hemsidan  
Den nya hemsidan togs i bruk i mars 2018 och förändringar i strukturen gjordes under 
hela hösten 2018. Nya kansliet har tagit över det administrativa jobbet.  
  
Ekonomi  
Det ekonomiska resultatet för 2018 visar ett överskott på 261,3 kSEK. Positiv utveckling 
av intäkter om ca 15% mot år 2017. Förbättrad kostnadskontroll har lett till ett positivt 
resultat. Kursintäkter har ökat markant men tyvärr har annonsintäkterna minskat med 
nästan hälften mot intäkterna 2017. En översiktlig analys visar fyra delposter med större 
avvikelser visar; i) kursintäkter 169 kSEK (budgeterat 105 kSEK), ii) symposieresultatet 
505,3 kSEK (budgeterat 400 kSEK) iii) annonsintäkter 52,2 kSEK (budgeterat 120 kSEK) & 
iv) internetkostnaderna -60,2 kSEK (budgeterat -80 kSEK).  
  
Facksektioner  
Föreningens facksektioner har som uppgift att bevaka vad som sker inom respektive 
fackområde och utifrån detta ta fram adekvat information och kursverksamhet till 
medlemmarna. Föreningen har i dag 4 facksektioner med följande huvudaktiviteter:  
- sektionen för standardisering, mikrobiologi och mätteknik; inget rapporterat  
- sjukhussektionen; ingen rapport p.g.a. att symposiet 2019 hålls i Sverige  
- livsmedelssektionen; EHEDG Advanced Course in Hygienic Design i Helsingfors (jan -18) 

och Stockholm (okt. – 18)  
- sektionen för internationella kontakter; internationella kontakter från PHSS & ICCCS 

var föredragshållare på symposiet i maj -18; medlemmarna har tillgång till Clean Air 
and Containment Review (CACR) via hemsidan 

  
Internationella kontakter  
R3 föreningen har idag samarbete med ICCCS, PHSS och PDA.  
  
 
 
Alan Friis, viceordförande  Evelina Zettervall, skattmästare   
 
 
Geir Valen Pettersen, medlem  Lennart Hultberg, ordförande  Gun Wirtanen, sekreterare  


