STYRELSEMÖTESPROTOKOLL I RIKSFÖRENINGEN
TANDLÄKARE – EGEN VERKSAMHET (TEV)
Datum:
Ort:
Protokoll nummer:
Ordförande:
Sekreterare:
Protokollförare:
Övriga närvarande:

2017-05-18
Telefonsammanträde
5/2017
Peter Franzén
Urban Olsson
Madelene Lundin
Maria von Beetzen, ledamot, Ulrika Ek, kassör, Peter Schulz, vice ordförande

§ 1. Sammanträdets öppnande
Ordförande Peter Franzén hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan ändringar, men noterades att fel datum stod angivet för sammanträdet.

§ 3. Justeringsperson för dagens protokoll
Eftersom detta är ett telefonsammanträde, ska hela styrelsen justera protokollet.

§ 4. Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§ 5. Rapporter och inkomna skrivelser
Rätt till vård-initiativet
Sällskapet bakom Rätt till vård-initiativet har lämnat in en ny skrivelse till Sveriges Tandläkarförbund.
Initiativet och innehållet är i huvudsak detsamma som förut. Tandläkarförbundet har redan tagit ställning
till detta och TEVs styrelse ser ser ingen anledning att riva upp beslutet.
Intagning till universitet och högskola
Peter Schulz informerar om att han och Patricia de Palma fått i uppdrag av Tandläkarförbundets styrelse att
kommentera antagningssystemet. De anser att detta behöver revideras. TEVs styrelse står bakom den
skrivelse som Peter Schulz och Patricia de Palma tar fram.
Tandvårdsdialog 2017 (TLV)
TLV har skickat inbjudan till det årliga tandvårdsdialogmötet, samt om möjligheten att delta i
programkommittén. Urban Olsson och Madelene Lundin kommer att representera TEV vid dialogmötet den
7 september, men styrelsen önskar inte delta i programkommittén.
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§ 6. Sveriges Tandläkarförbunds ekonomi
Konfidentiellt innehåll.

§ 7. TEV:s ekonomi
Årsbokslutet för verksamhetsår 2016 är klart och just nu på signeringsrunda.
TEVs ekonomi är god, ingenting i övrigt att rapportera.

§ 8. TEV:s årsmöte
Madelene Lundin får i uppgift att boka och arrangera ett ”after work-mingel” torsdagen 16 november
under Odontologisk riksstämma, som ett tillfälle till öppen diskussion och information för alla medlemmar.
Vid nästa sammanträde 28 augusti ska styrelsen ta ställning till de praktiska arrangemangen för årsmötet 8
december.

§ 9. Uteslutning av deslegitimerad medlem
Informationspunkt. Madelene Lundin informerade om en medlem som blivit fråntagen sin legitimation av
HSAN och därmed enligt stadgarna blir utesluten ur TEV och Sveriges Tandläkarförbund.

§ 10. Samverkan mellan TEV och Privattandläkarna
Inget att rapportera.

§ 11. IVOs inspektioner av privata tandkliniker
IVO genomför stickprovskontroller av privata tandkliniker för att säkerställa att man följer de lagar, rutiner
och system som tandvården ska följa. Då inspektionsprotokollen är offentliga handlingar, finns risk att
dessa flygande inspektioner kan få negativa följder för privatpraktiserande tandläkare. Därför vill styrelsen
påminna medlemmarna om vikten av att vara föredömliga och alltid följa gängse regler. Maria von Beetzen
skriver ett underlag om detta som Madelene Lundin skickar ut i nästa medlemsbrev.

§ 12. Tandläkarportalen
Styrelsen diskuterade den önskade funktionen etisk validering. Det finns en risk att tappa de medlemmar
som har registrerat sig på Tandläkarportalen, om vi avkräver dem en årlig uppdatering och etisk validering.
Detta, samt att utvecklingskostnaden för funktionen kan bli hög, gör att styrelsen väljer att i första steget
förenkla den etiska valideringen. Funktionellt blir det en kryssruta eller motsvarande i samband med
registreringen, där medlemmen intygar att man efterföljer Tandläkarförbundets etiska riktlinjer.
Frågan om årlig etisk validering på Tandläkarportalen är dock fortsatt viktig för styrelsen, och ska läggas till
på balanslistan
Styrelsen diskuterade ett förslag om att alla nya medlemmar kan välja att automatiskt komma med i
Tandläkarportalen, genom en enkel kryssruta i medlemsansökan. Styrelsen är positiv till detta. Madelene
Lundin har uppdraget att ta frågan vidare med Föreningshuset.
Madelene Lundin presenterade en kort rapport om Google Adwords-annonseringen för Tandläkarportalen.
Utifrån den föreliggande annonsbudgeten ser statistiken bra ut. Vi kommer att rikta annonsinsatserna
utifrån de orter där vi har medlemmar i Tandläkarportalen.
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§ 13. Balanslistan
a. Medlemsrekrytering (Madelene Lundin/Urban Olsson)
Madelene Lundin får i uppdrag att ta fram en LinkedIn-profil för TEV för att där puffa för
Tandläkarportalen och medlemskap i TEV.
b. Tandläkare från utomeuropeiska länder (Maria von Beetzen)
Inget nytt att rapportera.
c.

Socialstyrelsens riktlinjer för praktikplats nyanlända (Maria von Beetzen)
Inget nytt att rapportera.

d. Dataskyddsförordningen
Den 25 maj 2018 träder en ny personuppgiftslag i kraft. Detta innebär skärpta krav på alla
organisationer, företag och övriga som hanterar personuppgifter. Madelene Lundin har varit i
kontakt med Föreningshuset som kommer att hjälpa TEV med justerade gemensamma avtal och att
omsätta den nya lagen i praktiken.

§ 14. Lokalavdelningarna
De planerade förändringarna i TEVs demokratiska struktur innebär omfattande stadgeändringar, som
behöver granskas av en jurist så att vi följer föreningslagen. Peter Franzén och Bengt Wikstad, som är
kunnig inom stadgeskrivning, har skrivit ett utkast till nya stadgar. Madelene Lundin får i uppgift att ta
kontakt med en jurist som kan granska utkastet.
TEV NordÖstra hade sitt årsmöte i Stockholm 9 maj. TEV Västra kommer att ha årsmöte i Göteborg 8 juni.

§ 15. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 16. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum måndagen 28 augusti på Sveriges Tandläkarförbunds kansli.

§ 17. Sammanträdets avslutande
Peter Franzén tackade alla och avslutade sammanträdet.
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