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

2015-11-10
Telefonsammanträde
6/2015
Peter Franzén
Urban Olsson
Madelene Lundin
Pontus Ljunggren, Peter Schulz

§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Peter Franzén öppnade mötet.

§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan ändringar.

§ 3. Justeringsperson för dagens protokoll
Samtliga av styrelsens ledamöter 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
a. Remissvar för SOU 2015:76 ”Ett tandvårdsstöd för alla…”
TEV har mottagit Tandvårdsstödsutredningen och förväntas lämna remissvar på denna. Styrelsen
ser egentligen detta som ett ärende för Privattandläkarna, som också ska lämna remissvar. Men i
några frågor kan vi komplettera med det odontologiska perspektivet. Remissvaret ska ha inkommit
senast 1 februari 2016. Eventuellt kan Sveriges Tandläkarförbunds utredare hjälpa oss formulera
svaret.

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

§ 8. Sveriges Tandläkarförbunds ekonomi
Inget nytt att rapportera.

§ 9. TEV:s ekonomi
Inget nytt att rapportera. Ekonomin i TEV är fortsatt god. Pontus Ljunggren kommer att göra en
överlämning till Ulrika Ek, förutsatt att hon blir vald vid årsmötet. Madelene Lundin kommer också ta över
en del ekonomisk administration, och dessutom kan vi anlita Föreningshuset för ytterligare hjälp.

§ 10. Uteslutning av medlemmar med obetald medlemsavgift
I enlighet med TEV:s stadgar måste vi tyvärr utesluta medlemmar som inte erlagt sin medlemsavgift för julidecember 2015 trots upprepade betalningspåminnelser. Medlemmarna i fråga har informerats om
förestående uteslutning och har haft en tid på sig att inkomma med betalningen, vilket också skett i några
fall. Styrelsen beslutar att utesluta resterande åtta medlemmar, men dessa är välkomna att åter ansöka om
inträde i föreningen.

§ 11. Riksstämman och Swedental – avstämning
Madelene Lundin berättade om planeringen för Swedental och den gemensamma montern
Tandläkartorget. Allt går enligt planerna och vi ser fram emot en trevlig mötesplats i montern, med många
nuvarande och blivande medlemmar.

§ 12. Årsmöte 13 november 2015
Madelene Lundin berättade om årsmötesplaneringen. Förhoppningsvis ska allt avlöpa smidigt. Några
medlemmar har föranmält sig men vi kommer att fortsätta bjuda in medlemmar på plats på Swedental.
Därmed kommer vi inte ha en fullständig deltagarlista vid årsmötet.

§ 13. CV-portalen
Madelene Lundin rapporterade från mötet med Föreningshuset den 10 november. En demoversion finns nu
tillgänglig, som vi kommer att kunna visa upp på Swedental. Det finns några fel som vi måste lösa innan vi
kan gå i drift med portalen. Vi fortsätter utvecklingsarbetet fram till jul.
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§ 14. Balanslistan
Samtliga punkter på balanslistan är pågående ärenden som behandlas under andra punkter, förutom:


SPST Sveriges Privata SpecialistTandläkare
Peter Schulz har framfört TEV:s erbjudande om administrativt stöd. Styrelsen för SPST önskar
komma på besök för att diskutera hur föreningarna kan samarbeta.

§ 15. Lokalavdelningarna
Kurt Månsson i TEV Södra har besökt ytterligare nätverksträffar för att berätta om TEV, styrelsen framför
sin uppskattning för Kurts enträgna arbete.

§ 16. Övriga frågor
Madelene Lundin önskar tillfälligt gå ner i tjänst under 2016, av familjeskäl. Hon kommer att arbeta 75 %
och grundprincipen är att hon ska vara på plats varje vardag ca kl 8.30- ca kl 14.30.
Vid styrelsesammanträden, förbundsmöte, riksstämman och andra speciella händelser kommer Madelene
att arbeta längre dagar.

§ 17. Nästa sammanträde
Den nyvalda styrelsen kommer att hålla ett konstituerande per capsulam-möte direkt efter årsmötet.
Förslag för styrelsemöten under 2016 kommer att presenteras i december.

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

