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

2017-04-03
Sveriges Tandläkarförbunds kansli, Österlånggatan 43, Stockholm
4/2017
Peter Franzén
Urban Olsson
Madelene Lundin
Maria von Beetzen, ledamot, Ulrika Ek, kassör, Peter Schulz, vice ordförande
Deltagare vid punkt 15: Margaretha Lindqvist och Björn Smedberg
för TEV Västra, Bodil Frankander för TEV NordÖstra, Peter Danielsson
och Kurt Månsson för TEV Södra.

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

§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan ändringar, förutom att ett erbjudande från SJ lades till som övrig fråga.

§ 3. Justeringsperson för dagens protokoll
Ulrika Ek valdes till justerare av dagens protokoll.

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

§ 5. Rapporter och inkomna skrivelser
Inget att rapportera.

§ 6. Rapport från senaste utskottsmötena inom Sveriges
Tandläkarförbund
De tidigare utskotten inom Sveriges Tandläkarförbund finns inte längre kvar. Punkten ska tas bort från
kommande dagordningar.

§ 7. Sveriges Tandläkarförbunds ekonomi
Konfidentiellt innehåll.

§ 8. TEV:s ekonomi
Ulrika Ek kommer inom kort att presentera preliminär balans- och resultatrapport för styrelsen. TEVs
ekonomi är god, ingenting i övrigt att rapportera.
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§ 9. TEV:s årsmöte
Eftersom Tandläkarförbundets årsmöte 2017 kommer att förläggas till eftermiddagen (8 december), har
TEV möjligheten att förlägga vårt årsmöte till samma dag och på så vis spara in på kostnader. Styrelsen
beslutar att förlägga TEVs årsmöte till förmiddagen den 8 december. Vi startar tidigt för att ha gott om tid
för diskussion.
Utöver detta vill styrelsen arrangera ett ”after work-mingel” under Odontologisk riksstämma, som ett
tillfälle till öppen diskussion och information för alla medlemmar. En möjlighet att få veta mer om TEVs
verksamhet och påverka vilka odontologiska frågor som TEV ska driva.

§ 10. Uteslutning av medlemmar som inte erlagt medlemsavgift
Sista betalningsdag för medlemsavgiften januari-juni 2017 var ursprungligen 2016-12-31. Därefter har två
betalningspåminnelser skickats ut. Madelene Lundin har informerat berörda medlemmar om förestående
uteslutning, om betalningen inte skulle inkomma före 2017-04-03.
Styrelsen beslutar att utesluta de medlemmar som avses. Uteslutningen ska meddelas i ett personligt brev.

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

§ 12. Sveriges Tandläkarförbunds etiska kommitté
Styrelsen har framfört önskemål om att minst en ledamot i etiska kommittén ska komma från TEV.
Valberedningen för Etiska kommittén har bett om förslag. Styrelsen beslutar att presentera några tänkbara
förslag till valberedningen så att de kan ta en kontakt.

§ 13. Tandläkarportalen
Tandläkarportalen är nu responsiv, dvs anpassad för mobil och surfplatta. Designen är delvis ändrad och
ompekning är genomförd till www.tandlakarportalen.se
Google-kampanjen är lanserad och redan första dygnet hade vi 1000 klick och 30 visningar. Mer statistik
kommer att presenteras löpande då vi har kopplat på Google Analytics.
Styrelsen diskuterade den önskade funktionen etisk validering. Vi behöver säkerställa de tekniska
förutsättningarna samt kontrollera med en jurist att det inte finns några juridiska hinder för att exempelvis
automatiskt skapa en medlemsprofil på Tandläkarportalen för att öka antalet som är registrerade.
Madelene Lundin har i uppdrag att driva frågan vidare i samarbete med Föreningshuset.

§ 14. Balanslistan
a. Medlemsrekrytering (Madelene Lundin/Urban Olsson)
Balans Kommunikation har lämnat en avrapportering till Madelene Lundin och Urban Olsson den 29
mars. De framförde kloka synpunkter och tips för medlemsrekryteringen. Peter Franzén har fått en
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fråga om att delta i en bilaga i Tandläkartidningen för att tydliggöra organisationen för medlemmarna.
Peter Franzén utvärderar möjligheterna och intresset för detta.
b. Tandläkare från utomeuropeiska länder (Maria von Beetzen)
Maria von Beetzen representerade TEV och Sveriges Tandläkarförbund vid ett mingel för nyanlända
tandläkare, arrangerat av Arbetsförmedlingen i Katrineholm 29 mars. Det handlade mycket om
vikten av praktik och att få komma ut och jobba inom svensk tandvård. Viktigt att vi fortsätter puffa
för möjligheten att anställa via Nystartsjobb!
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 tar kontakt
med Föreningshuset och frågar om de kan agera dataskyddomsbud för TEV, dvs om vi kan köpa
tjänsten via dem.

§ 15. Lokalavdelningarna
Frågan om TEVs framtida demokratiska struktur och det lokala engagemanget lyftes under en separat
workshop med deltagare från de tre lokalavdelningarna i TEV. En sammanfattning av
minnesanteckningarna:








Digitala omröstningar
Digitalt årsmöte
Fysisk presentation av kandidater till förtroendeposter, samt fri diskussion på riksstämman
Stäm av planerna med en föreningsjurist
Sluten Facebook-grupp öppnas genast, med tydliga anvisningar hur man gör
Direktmedlemskapet uppstår i och med att lokalavdelningarna avvecklas efter beslut på årsmötet
Intresset för sakfrågorna kan öka om organisationen förenklas, engagemanget kan öka!

§ 16. Övriga frågor
SJ har lämnat ett erbjudande om några procents rabatt för resor inom TEV. Styrelsen beslutar att inte
upprätta något avtal eftersom rabatten är alltför låg och resebokningarna alltför få för att det skulle löna
sig.

§ 17. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum måndagen 28 augusti på Sveriges Tandläkarförbunds kansli.
Styrelsen har även ett inbokat telefonsammanträde torsdagen 18 maj.

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