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§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Peter Franzén öppnade mötet.

§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg av övriga frågor.

§ 3. Justeringsperson för dagens protokoll
Peter Schulz 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


Granskades ett förslag till modell för ny mandat- och delegatfördelning till förbundsmötet,
Sveriges Tandläkarförbunds årsmöte. Det nya förslaget innebär att TEV ska ha 12 delegater, SOL 2
delegater och TT 29 delegater. Kenth Nilsson har uppdragits att ta fram detta föreliggande förslag.
Styrelsen beslutar att godkänna förslaget.



TLV inbjuder till dialogmöte 9 september. Dessa dialogmöten handlar väldigt lite om vård, och mer
om ekonomiska frågor. Därför är det lämpligt att Privattandläkarna representerar privattandvården
där, vilket de brukar göra. Men Privattandläkarna brukar representeras av en tjänsteman. Eftersom
det uppstår odontologiska diskussioner bör en privattandläkare finnas representerad.
Styrelsen beslutar att ordförande Peter Franzén ska representera TEV vid dialogmötet 9 september,
såvida inte Privattandläkarna planerar att skicka en odontologisk sakkunnig person denna gång.
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Revisorerna riktar en erinran till styrelsen för omedelbar åtgärd, gällande:
o Interna kommunikationen: ordförandebrev
o Externa kommunikationen: Medlemsbrev, hemsidan, information till lokalföreningarna,
dokumentation till revisorerna i god tid.
o Årsbokslut och verksamhetsberättelse har inte nått revisorerna i tid.
Diskussion kring detta. Ordföranden Peter Franzén menar att ordförandebreven inte borde
ha protokollförts som ett styrelsebeslut, utan beklagar att så har gjorts. Styrelsen har nu
tagit del av denna erinran och tar till sig de synpunkter som framförts. Har vi för avsikt att
göra förändringar i protokollförda beslut så måste dessa förändringar protokollföras samt
balanslistan justeras. Telefonmöten har protokollförts förutom de möten som varit
arbetsmöten som inte behöver protokollföras.

§ 6. Rapport från senaste utskottsmötena inom Sveriges
Tandläkarförbund
Peter Franzén representerar TEV i tre olika utskott inom Tandläkarförbundet: Fortbildningsrådet,
ekonomigruppen och stadgegruppen. Rapport från dessa följer här.
Fortbildningsrådet: Konfidentiellt.
Stadgegruppen: TEV fortsätter att driva frågan om individuellt medlemskap, på uppdrag av våra
medlemmar.
Ekonomigruppen: Konfidentiellt.

§ 7. Tandläkarförbundets ekonomi
Konfidentiellt.

§ 8. TEV:s ekonomi
Ekonomin inom TEV är god. Pontus Ljunggren ser över möjligheten att sänka medlemsavgiften inför 2016.

§ 9. Arvodering för externa uppdrag
Vid föregående sammanträde föreslogs följande: ”Då någon av styrelsens medlemmar representerar vid
externa uppdrag och dessa uppdrag bedöms gagna kollektivet och/eller professionen så anser styrelsen att
ersättning enligt gängse norm skall utgå. Varje enskilt uppdrag provas separat prospektivt eller
retrospektivt.”.
Styrelsen beslutar att arvodera enligt detta förslag. Så länge man har sitt styrelsemandat har man rätt att
uppbära detta arvode.

§ 10. Medlemskommunikation och rekrytering
Styrelsen vill skapa förutsättningar för mer och bättre kommunikation inom TEV, både mellan styrelsen och
medlemmarna, och medlemmarna sinsemellan. Ett chattforum på www.tandlakare-egenverksamhet.se
diskuterades, men eftersom debatten och diskussionen idag förs främst i sociala medier så är det istället
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Facebook som bör bli ett viktigt forum för oss. Vi ska arbeta mer med Facebook och även ställa frågor och
skapa debattinlägg via våra medlemsbrev och på webben.
Styrelsen driver frågan om en webbportal för odontologiskt CV. Portalen ska vara en god service till våra
medlemmar som vill marknadsföra sig och sina utbildningar, och ska dessutom vara sökbar för patienter
och allmänheten. Sponsrade länkar i Google-annonser ska också ingå i tjänsten. Madelene Lundin har i
uppdrag att titta på tekniska lösningar för detta.
Enkätutskicket som gjordes i maj har gett ett bra resultat. Enkäten hade ett stort antal respondenter och
hittills har vi fått 15 nya medlemmar som ett direkt resultat av enkätutskicket. Det finns också ett antal
respondenter som har angivit att de vill bli kontaktade angående ett eventuellt medlemskap. Madelene
Lundin ringer runt till dessa personer.
Medlemsbreven ska gå ut minst en gång per månad och innehålla relevant information för våra
medlemmar. De ska hållas så kortfattade som de är idag.
Webbplatsen www.tandlakare-egenverksamhet.se ska uppdateras kontinuerligt.

§ 11. Specialistutbildning – diskussion om TEV:s hållning
Peter Schulz har väckt frågan om riktlinjer eller policy för specialistutbildning. Tandläkarförbundet har ingen
tydlig hållning i denna fråga. TEV:s hållning är att det bör bara en utbildning med god kvalitet som bedrivs
på få ställen och är ”lika för alla”. Antalet nuvarande specialiteter är tillräckligt och inget behov av
ytterligare specialistområden föreligger.
Styrelsen föreslår att Tandläkarförbundet tar fram en policy för specialistutbildningar hur många
specialiteter som behövs. Peter Franzén ska ta upp frågan under punkten ”Övriga frågor” på
förbundsstyrelsemötet 9 juni, om det inte kommer finnas tid så kommer ärendet bli en separat punkt på
nästa förbundsstyrelsemöte. Förbundsstyrelsen bör dessutom se över begrepp som ”nischtandläkare”,
”certifierad allmäntandläkare” och liknande, som för patienten kan vara missledande och snarare är att se
som ett sätt för arbetsgivare inom offentliga tandvården att öka sin attraktivitet och inte ett relevant
begrepp inom den specialiserade tandvården.
Peter Schulz ska ta kontakt med Johan Karsten som är ny ordförande i specialisttandläkarföreningen, för att
bjuda in honom till ett av TEV:s styrelsemöten.

§ 12. Rapport från Privattandläkardagen 21 maj
Madelene Lundin berättade om Privattandläkardagen där TEV deltog som utställare. Styrelsen bör finnas
representerad där, detta efterfrågades. Kanske kan vi lägga ett styrelsemöte i samband med denna dag, på
så vis kunde hela styrelsen delta vid nästa års privattandläkardag. Madelene Lundin får i uppgift att ta fram
en skriftlig rapport som underlag för beslut inför nästa år.

§ 13. Balanslistan
Kommunikationsmaterial till Swedental – Madelene Lundin tar fram ett förslag efter sommaren.
Facebook, webb och medlemsbrev – Madelene Lundin sköter detta kontinuerligt.
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§ 14. Lokalavdelningarna
Styrelsen önskar få ta del av protokollen från lokalavdelningarnas styrelsemöten. Vi har fått protokollen vid
några tillfällen men önskar få detta löpande. Frågan diskuteras vidare under kvällens överläggningar med
Västra lokalavdelningen. (Samtliga lokalavdelningsordförande var inbjudna men endast Margaretha
Lindqvist som är ordförande i TEV Västra kunde närvara.) Styrelsen önskar en dialog kring
lokalavdelningsverksamheten – hur kan styrelsen stötta det lokala arbetet och vice versa?
Lokalavdelningarna i sin tur har efterfrågat mer och kontinuerlig information om vad som händer på
Tandläkarförbundet, särskilt i förhållande till TEV. Tandläkarförbundet har egna sidor i Tandläkartidningen
där man kan läsa senaste nytt, men de tar inte specifikt upp TEV:s frågor. Dessutom bör informationen
komma direkt från TEV:s styrelse, även om den samtidigt framförs via andra kanaler.

§ 15. Övriga frågor
Årsmötet 2015 – Urban Olsson utses till årsmötesansvarig i styrelsen, i ett samarbete med Madelene
Lundin. Vi vill ha årsmötet i samband med riksstämman för att förhoppningsvis få fler deltagare.
Årsmötet i TEV ska äga rum fredagen 13 november kl 16.30 då vi bjuder in till årsmöte med mingel och vin
efteråt.

§ 16. Mötets avslutande
Ordförande Peter Franzén tackade alla närvarande och bjöd alla vidare till middag och diskussion med
Margaretha Lindqvist från TEV Västra.

