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§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Peter Franzén öppnade mötet.

§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg av en övrig fråga från TEV Södra angående representation i samband
med nätverksmöte.

§ 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
Peter Franzén har mottagit ett mail från Lars Olsson, Privattandläkarna, angående en samarbetsgrupp kring
samtida forskningsinriktning. Lars Olsson medverkar i denna grupp och man önskar nu få med en
privatpraktiserande tandläkare som både är kliniskt verksam och samtidigt forskar. Diskuterades vem TEV
skulle kunna tillfråga att representera TEV i denna grupp, samt vilken ersättning denna person skulle få.
Regelverket säger att de representanter som styrelsen utser för ett uppdrag ska få samma ersättning som
styrelsen. Peter Franzén kommer att återkoppla till Lars Olsson att TEV gärna skickar en representant, och
ska söka en person som vill och kan ta sig an uppdraget.

§ 6. Rapport från senaste utskottsmötena inom Sveriges
Tandläkarförbund
Peter Franzén representerar TEV i tre olika arbetsgrupper inom Tandläkarförbundets styrelse:
Fortbildningsgruppen, ekonomigruppen och stadgegruppen. Inget nytt finns att rapportera eftersom
arbetsgrupperna inte haft några möten sedan TEV:s senaste styrelsesammanträde.

§ 7. Sveriges Tandläkarförbunds organisation av fortbildningen
Inget nytt att rapportera, se § 6.

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL I RIKSFÖRENINGEN
TANDLÄKARE – EGEN VERKSAMHET (TEV)
§ 8. Sveriges Tandläkarförbunds ekonomi
Inget nytt att rapportera.

§ 9. TEV:s ekonomi
Inget nytt att rapportera. Ekonomin i TEV är fortsatt god.

§ 10. Frågan om specialistutbildning som uppdragsutbildning
Denna punkt stod felaktigt kvar på dagordningen sedan föregående sammanträde. Styrelsen har redan
tidigare lagt fram sin åsikt i frågan, se föregående protokoll. Men bör tilläggas som kommentar att
specialistutbildningen i sin helhet är en fråga för såväl branschorganisationen som
professionsorganisationen.

§ 11. Beslut om tävlingsvinst på Swedental/Tandläkartorget
Har efterfrågats om riksföreningarna vill bidra till en tävling i montern Tandläkartorget på Swedental.
Efterutbildningsrådet ska bidra med tre gånger 5000 kr i presentkort till en kurs, och de bjuder in övriga
utställare på Tandläkartorget att också bidra med 5000 kronor. TEV:s styrelse beslutar att bidra med 5000
kronor och ger Madelene Lundin tillstånd att bidra 5000 kr om tävlingen blir av – annars läggs ärendet ned.

§ 12. Riksstämman/Swedental – informationsmaterial och
monter
Madelene Lundin har skrivit manus till en broschyr som nu skickas till formgivarna för ett första korrektur.
Broschyren ska användas som rekryterings- och informationsmaterial under riksstämman/Swedental.
Montern blir mer lik ett torg i år, vilket TEV tidigare har efterfrågat.
För att locka fler medlemmar till årsmötet informerar vi både inför riksstämman och under riksstämman,
samt bjuder in till det efterföljande minglet. Madelene Lundin beställer vin, alkoholfritt och öl samt
mingelmat, via Svenska Mässan.
Pennor och tygkassar som reklammaterial är beställda hos Parnass.
Ett antal av TEV:s förtroendevalda ska tjänstgöra i vår monter på Tandläkartorget. Schemat skickas ut av
Madelene Lundin snarast.

§ 13. Årsmöte 13 november 2015
Två motioner har inkommit till årsmötet, en om IT-samordning och en om utveckling av lokalavdelningarna.
Styrelsens svar på motionerna bordläggs till telefonmötet den 6 oktober då beslut fattas.
Senast onsdag 14 oktober ska alla handlingar skickas ut till samtliga medlemmar i TEV. Madelene Lundin
ombesörjer detta med hjälp av styrelsen.
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§ 14. CV-portalen
Madelene Lundin rapporterade från mötet med Föreningshuset den 29 september. Det mesta kommer att
fungera smidigt men det finns ett problem med att få igång funktionen där man kan ladda upp dokument
eller bilder. Detta ska dock Föreningshuset lösa. Projektet startar nu igång och Madelene Lundin kommer
att ha regelbundna avstämningar med Föreningshuset. Efterfrågades även att styrelsen utser en eller två
medlemmar som får utgöra styrgrupp för projektet, för att allt ska rulla på så smidigt som möjligt. Styrelsen
beslutade att utse Peter Schulz samt Urban Olsson till styrgrupp för projektet CV-portal.

§ 15. Samverkansprojektet med Privattandläkarna
Motionen som inkommit till TEV om IT-samordning ska lyftas till Privattandläkarna. I tidigare protokoll har
styrelsen beslutat att informera Privattandläkarna löpande via t ex nyhetsbrev, detta är något inte
genomförts, men från och med nu ska TEV alltid skicka medlemsbrev och annan viktig info till
Privattandläkarnas styrelse samt kansli. Privattandläkarnas styrelse har nåtts av all tidigare information
genom att de är medlemmar i TEV.
På motsvarande sätt önskar TEV få fortlöpande information från Privattandläkarna. Detta ska framföras vid
samarbetsprojektmötet i eftermiddag 1 oktober. Önskemål kring specialisttjänstgöringen ska diskuteras,
samt övriga frågor som rör relationen Privattandläkarna – TEV.

§ 16. Balanslistan
Samtliga punkter på balanslistan är pågående ärenden som tas upp under andra paragrafer, förutom:


SPST har möte 14-15 oktober. Peter Schulz kommer att närvara.

§ 17. Lokalavdelningarna
Madelene Lundin kontaktar lokalavdelningarnas ordförande om att vi vill ha in deras styrelseprotokoll från
2015 samt verksamhetsberättelser.

§ 18. Övriga frågor
a. Chefstidningen som medlemsförmån?
Akademikerförbundet SSR ger ut en tidning som heter Chefstidningen. Tjänstetandläkarna erbjuder
denna tidning till sina chefsmedlemmar i ett samarbete med Akademikerförbundet SSR. Därför har
Madelene Lundin undersökt möjligheten för TEV att också göra detta. Två av styrelsens ledamöter
har fått ett provexemplar att titta på. De tycker att tidningen är fin och innehållet verkar bra, men
att det skulle innebära en utgift för 2016 som inte finns budgeterad. Beslutar att ta upp frågan för
ny prövning om ett år. Styrelsen beslutar att TEV i vissa medlemsbrev ska fokusera på chefs- och
ledarskapsfrågor, bland annat med det anpassade material som Saco kan erbjuda.
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b. Lokalavdelningarnas styrelserepresentation.
En fråga har inkommit från TEV Södra ifall TEV kan stå för restaurangnotan vid ett möte med
Blekinge Läns TandläkarFörening. Vid mötet har man diskuterat TEV och gemensamma frågor.
Initiativet är mycket lovvärt. Styrelsen beslutar att stå för restaurangnotan och uppmuntra TEV
Södras goda initiativ som rekryteringsinsats.

§ 19. Nästa sammanträde
Nästa möte som är ett arbetsmöte per telefon äger rum tisdag 6 oktober kl 20.00.
Därefter äger ett styrelsesammanträde (telefonmöte) rum tisdag 10 november kl 20.00
Styrelsen möts i lokalen för årsmötet (R14) senast 30 minuter innan årsmötets början.

§ 20. Sammanträdets avslutande
Peter Franzén tackade alla och avslutade mötet.

Ordförande

Peter Franzén
Protokollförare

Madelene Lundin

Justeras

Peter Schulz

