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7/2016
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.

§ 3. Justeringsperson för dagens protokoll
Urban Olsson valdes till justerare av dagens protokoll.

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

§ 5. Rapporter och inkomna skrivelser
Inga relevanta rapporter eller skrivelser har inkommit.

§ 6. Rapport från senaste utskottsmötena inom Sveriges
Tandläkarförbund
Peter Franzén representerar TEV i tre olika arbetsgrupper inom Tandläkarförbundets styrelse:
Fortbildningsgruppen, ekonomigruppen och stadgegruppen.
Peter Franzén lämnade en kort rapport från Fortbildningsrådets möte som ägde rum i september.

§ 7. Sveriges Tandläkarförbunds organisation av fortbildningen
Fortbildningsrådet har tillsatt en utredning kring möjligheten till samordnad organisation mellan de tre
olika kursnämnderna. Styrelsen följer med intresse utvecklingsarbetet inom detta fortbildningsområdet.

§ 8. Sveriges Tandläkarförbunds ekonomi
Konfidentiellt innehåll.
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§ 9. TEV:s ekonomi
Ulrika Ek presenterade ett förslag till budget för 2017, samt en konsekvensanalys. En möjlig sänkning av
medlemsavgiften inför 2017 hade varit att föredra, men detta skulle ge negativa konsekvenser för
föreningens ekonomi och verksamhet.
Styrelsen beslutade därför att föreslå årsmötet behålla medlemsavgifterna på nuvarande nivå.

§ 10. Stadgeändringar
Styrelsen vill se över TEV:s organisation. Det har varit svårt att finna medlemmar som vill åta sig ett lokalt
förtroendeuppdrag i den nuvarande organisationsstrukturen i TEV. Samtidigt är det viktigt att ta tillvara det
medlemsengagemang som finns i enskilda frågor. Styrelsen kommer att ta fram ett förslag för detta under
nästkommande verksamhetsår. Information om detta ska framläggas vid årsmötet 17 november.

§ 11. Årsmöte 2016
a. Inkomna motioner
Tre motioner har inkommit, samtliga från TEV NordÖstra. Styrelsen kommer att skriva
motionssvar som ska bifogas handlingarna som skickas ut 18 oktober.
b. Styrelsens propositioner
Styrelsen avser att skriva en proposition om stadgeändring. Denna ska bifogas
handlingarna som skickas ut 18 oktober.
c. Övriga handlingar, utskick och praktiskt arrangemang
Madelene Lundin ansvarar för bokning av lokal samt mingel för årsmötet. Madelene
Lundin sammanställer med hjälp av styrelsen alla handlingar och gör utskicket den 18
oktober. De cirka 70 medlemmar som inte har uppgett sin epostadress ska informeras
om att de kan rekvirera handlingarna per post.

§ 12. Riksstämman och Swedental
a. Ev. bidrag till tävlingsvinst på Tandläkartorget
Fortbildningsrådet och Sveriges Tandläkarförbund har frågat om vi även i år kan bidra med
5000 kr till en tävling i vår gemensamma monter på Swedental. Styrelsen beslutar att de vill
göra detta.
b. Monterbemanning
Madelene Lundin bemannar montern under hela Swedental, styrelsen och några andra
förtroendevalda ställer också upp. Madelene Lundin sammanställer ett bemanningsschema för
montern, och ska även göra en minneslapp med goda argument för medlemskap i TEV och
Sveriges Tandläkarförbund.
c. Marknadsföring
Styrelsen har tillsammans med formgivare Mats Hellqvist framställt en ny variant på vår logotyp
med ny payoff som tydliggör vilka vi är: ”Riksföreningen för Sveriges privatpraktiserande
tandläkare”.
Madelene Lundin ansvarar för att ta fram nya profilprodukter med rätt logotyp.
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d. Övriga praktiska frågor
Styrelsen ska ha arbetsmöte med middag på kvällen 16 november, Madelene Lundin ansvarar
för att boka hotellrum samt restaurang med avskilt rum för mötet.

§ 13. Beslut om uteslutning av medlemmar som inte har erlagt
medlemsavgift juli-dec 2016
Sista betalningsdag för medlemsavgiften juli-december 2016 var ursprungligen 2016-06-30. Därefter har två
betalningspåminnelser skickats ut. Madelene Lundin har informerat berörda medlemmar (11 st) om
förestående uteslutning om betalningen inte skulle inkomma före 2016-10-01.
Styrelsen beslutar att utesluta de 11 medlemmar som avses.
Uteslutningen ska meddelas i ett personligt brev.

§ 14. Samverkan mellan TEV och Privattandläkarna
Med start den 14 oktober ska Privattandläkarnas och TEV:s styrelser börja delta i varandras styrelsemöten,
för ökade samverkanstillfällen och utbyte mellan organisationerna.

§ 15. CV-portalen
CV-portalen öppnades och lanserades till alla medlemmar under september månad. Hittills har ett trettiotal
medlemmar registrerat sig, betydligt fler har loggat in och kommer att registrera sig framöver. Vi fortsätter
att informera om CV-portalen och påminna om värdet av att vara med.
Madelene Lundin samarbetar vidare med Föreningshuset med förbättringar i registreringssidan samt med
lanseringen av den publika delen till patienter/allmänheten. Denna är planerad till början av 2017.

§ 16. Portofrågor – Postnord
Postnord är väldigt noggranna med rätt frankering av all post, och har skickat flera fakturor för felaktig
frankering. Det handlar om småsummor men de är onödiga. Alla i styrelsen och på kansliet som använder
TEV:s kuvert måste vara väldigt noga med frankeringen för att vi ska slippa drabbas av fler fakturor från
Postnord.

§ 17. Balanslistan
a. Medlemsrekrytering
TEV fokuserar just nu sin medlemsrekrytering kring CV-portalen samt riksstämman/Swedental.
Ulrika Sundblad från Balans Kommunikation höll en kort presentation för styrelsen, där hon
berättade om vad de skulle kunna erbjuda i frågan medlemsrekrytering. På Balans Kommunikation
jobbar man med dels telemarketing för nyrekrytering och återrekrytering, dels sälj- och
serviceträning för förtroendevalda och anställda.
Styrelsen beslutade att hålla kontakten med Balans Kommunikation och titta vidare på offert samt
förslag på upplägg för medlemsrekrytering.
b. Tandläkare från utomeuropeiska länder (Maria von Beetzen, Madelene Lundin)
Vi fortsätter att mötas och samtala i gruppen som består av representanter för
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Tandläkarförbundet, Tjänstetandläkarna samt de privatpraktiserande tandläkarna Haydar Alawini
och Genan Meklef. Gruppen tandläkare från tredje land är viktiga och TEV vill bygga långsiktiga
relationer till dessa medlemmar och potentiella medlemmar. En viktig fråga är bristen på
praktikplatser. Nästa möte äger rum 11 november.
c. Socialstyrelsens riktlinjer för praktikplats nyanlända (Maria von Beetzen)
Maria von Beetzen har återigen varit i kontakt med Socialstyrelsen. Stein Björkman uppger att
frågan fortfarande ligger hos juristerna, den är därmed ännu mer försenad. TEV kommer att
informera Tandläkartidningen om detta.

§ 18. Lokalavdelningarna
Inget att rapportera, förutom det som presenterats under paragraf 11 a) och b).

§ 19. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 20. Nästa sammanträde
Inga fler sammanträden är i dagsläget planerade för 2017. Däremot har styrelsen ett arbetsmöte före
årsmötet, dessutom ska den nyvalda styrelsen ha ett konstituerande möte efter årsmötet.

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

Ordförande

Peter Franzén

Protokollförare
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Madelene Lundin

Justeras

Urban Olsson
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