TEV årsmöte
2015-11-13

Protokoll årsmöte 13 november 2015
Tid

2015-11-13 kl 16.30-18.00

Plats

Svenska Mässan, Göteborg

Närvarande
Röstlängd

Södra lokalavdelningen
Kurt Månsson
Peter Danielsson
Västra lokalavdelningen
Björn Smedberg
Anders Jonsson
Claes Henriksson
Margareta Lindqvist
Nordöstra lokalavdelningen
Erik Baecklund
Olof Thörne
Martin Eslami
Bodil Baecklund
Göran Laurell
Ulrika Ek
Maria von Beetzen
John Barksenius (ersättare för Bengt Wikstad)

Styrelsen

Peter Franzen, ordf
Peter Schulz, vice ordf
Pontus Ljunggren
Urban Olsson
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Gäster

Hans Göransson, ordförande Sveriges Tandläkarförbund
Caroline Orsucci Nordqvist, ordförande Privattandläkarna
Madelene Lundin, TEV:s kansli

Revisorer

Ann Sunneborn
Birgit Lindbom

Övriga

Ett antal föranmälda och ej föranmälda medlemmar deltog som åhörare vid
mötet.

1. Mötet öppnas
Peter Franzén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Fastställande av röstlängd
Beslut

Röstlängden fastställdes enligt ovan, med 14 ombud tillika 14 röster.
TEV NordÖstra ville föra till protokollet att John Barksenius var deras
ombudssuppleant.

3. Val av ordförande för mötet
Beslut

Valdes Bengt Wikstad till mötets ordförande.

4. Val av sekreterare för mötet
Beslut

Valdes Madelene Lundin till mötets sekreterare

5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Beslut

Valdes Ulrika Ek och Peter Danielsson att jämte ordförande justera
protokollet, samt vid behov vara rösträknare.

6. Mötets stadgeenliga utlysande
Beslut

Befanns mötet vara stadgeenligt utlyst.

7. Mötesregler
Beslut

Fastslogs mötesreglerna i möteshandlingarna.
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8. Fastställande av föredragningslista
Beslut

Fastslogs föredragningslistan.

9. Verksamhetsåret 2014

9.1 Verksamhetsberättelse
Beslut

Verksamhetsberättelsen för 2014 lades till handlingarna.
9.2 Ekonomisk redovisning

Beslut

Ekonomisk redovisning för 2014 godkändes och lades till handlingarna.
9.3 Revisionsberättelse
Birgit Lindbom föredrog lekmannarevisorernas revisionsberättelse för 2014.
Ombudet Anders Jonsson framställde ett tilläggsyrkande om att till protokollet
bifoga den erinran som framlagts till styrelsen i juni 2015 (se bilaga 1).
Yrkandet avslogs med 7 röster mot 4.
Revisionsberättelsen från den externa revisorn hade skickats ut i förväg.

Beslut

Att avslå tilläggsyrkandet samt lägga de båda revisionsberättelserna till
handlingarna.
9.4 Ansvarsfrihet

Beslut

Att ge ansvarsfrihet till styrelsen för 2014 års förvaltning.

10. Beslut om styrelsens arbetsordning
Beslut

Fastslogs den föreslagna arbetsordningen för styrelsen.

11. Beslut om valberedningens arbetsordning
Beslut

Fastslogs den föreslagna arbetsordningen för valberedningen.

12. Beslut om revisorernas arbetsordning
Beslut

Fastslogs den föreslagna arbetsordningen för revisorerna.

13. Propositioner
Inga propositioner förelåg. Mötet gick vidare till nästa punkt på
föredragningslistan.
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14. Motioner
14.1
Beslut
14.2

Motion från medlem Mikael Neuman angående IT-samordning
Att anse motionen från Mikael Neuman besvarad.
Motion från TEV Västra angående lokalavdelningarna och
TEVs representation i Förbundsstyrelsen
Styrelsen har framställt ett motionssvar med ett förslag som nu ställdes mot
avslag eller bifall. Samtidigt framställde ombudet Erik Baecklund ett
tilläggsyrkande till motionssvaret från styrelsen (se bilaga 2). TEV, menade Erik
Baecklund, kan bli ett föredöme för Sveriges Tandläkarförbund genom att
praktiskt visa att individuellt medlemskap är möjligt. Detta ska göras genom att
lägga ned TEV:s lokalavdelningar, för minskade kostnader och högre grad av
direktdemokrati. Erik Baecklund föreslog att styrelsen ska utreda och utveckla
frågan. TEV Västra var av annan åsikt och menade att man i TEV måste ha ett
lokalt engagemang.

Beslut

Att skicka med tilläggsyrkandet som ett tips till styrelsen i utvecklingsarbetet
kring lokalavdelningarna. Därmed anses motionen från TEV Västra besvarad.

15. Verksamhetsplan för 2016
Ombudet Erik Baecklund framlade ett tilläggsyrkande om att TEV ska driva frågan om att
ledarskapsfrågor ska vara ett krav i grundutbildningen för tandläkare (se bilaga 3).
Tilläggsyrkandet bifölls efter en jämn omröstning, 5-5, där mötesordföranden fick lägga
en utslagsröst.
Beslut

Att bifalla tilläggsyrkandet samt fastslå den föreslagna verksamhetsplanen för
2016.

16. Ersättning till förtroendevalda
Påpekades att styrelsens arvoden bör föreslås av revisorerna, samt att revisorernas arvoden
bör föreslås av centrala styrelsen. Detta ska skrivas in i förslagen till arbetsordningar till
nästa föreningsmöte.
Beslut

Att fastställa ersättningar för förtroendevalda enligt styrelsens förslag.

17. Budget och avgifter
Beslut

Att fastställa budget för 2016 enligt styrelsens förslag.

Beslut

Att fastställa medlemsavgifter för 2016 enligt styrelsens förslag.
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18. Attestinstruktion
Beslut

Att fastställa attestinstruktionen för 2016 enligt styrelsens förslag.

19. Val
a. Ledamöter i styrelsen
Beslut

Valdes Peter Franzén till ordförande i styrelsen på två år (omval).

Beslut

Valdes Peter Schulz till vice ordförande i styrelsen på ett år (fyllnadsval).

Beslut

Valdes Ulrika Ek och Maria von Beetzen till ledamöter i styrelsen på vardera
två år (nyval).

Beslut

b. Lekmannarevisorer och -ersättare
Valdes Ann Sunneborn till lekmannarevisor och Olof Thörne till
lekmannarevisorssuppleant på vardera två år (omval).
c. Auktoriserade revisorer
Mötet påpekade att externa revisorer kontrakteras via avtal och ej skall väljas
av årsmötet.
d. Valberedning

Beslut

Valdes Erik Baecklund till ordförande i valberedningen på ett år (omval).

Beslut

Valdes Kurt Månsson till ledamot i valberedningen på två år (nyval).

20. Övriga frågor
a. Ökad tydlighet
Många medlemmar upplever sig okunniga och förvirrade om de olika
organisationerna som finns. Var ska olika frågor ligga, vad står de olika
organisationerna för? Årsmötet efterlyser en ökad klarhet i vad de olika
organisationerna arbetar med och vilka frågor som ligger var.
b. Avtackning
Pontus Ljunggren och Susanne Smedberg avtackades för sina goda insatser i
TEV:s centrala styrelse.
21. Mötet avslutas
Mötesordförande Bengt Wikstad tackade för allas deltagande och förklarade
mötet avslutat.
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