STYRELSEMÖTESPROTOKOLL I RIKSFÖRENINGEN
TANDLÄKARE – EGEN VERKSAMHET (TEV)
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Peter Franzén
Urban Olsson
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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 med tillägg av en övrig fråga avseende Chefstidningen.

§ 3. Justeringsperson för dagens protokoll
Ulrika Ek 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
TLV har bjudit in till dialogmöte om tandvård den 8 september. Peter Franzén och Madelene Lundin
representerar TEV vid detta möte.
Ett möte inom samverkansgruppen Team Tandvård äger rum 27 september, Peter Franzén och Madelene
Lundin representerar TEV även här.

§ 6. Rapport från senaste utskottsmötena inom Sveriges
Tandläkarförbund
Peter Franzén representerar TEV i tre olika arbetsgrupper inom Tandläkarförbundets styrelse:
Fortbildningsgruppen, ekonomigruppen och stadgegruppen. Ekonomigruppen hade sammanträde 16
augusti, Peter rapporterade kort ifrån detta. I övrigt har inga möten ägt rum i grupperna.

§ 7. Sveriges Tandläkarförbunds organisation av fortbildningen
Fortbildningsrådet har tillsatt en utredning kring möjligheten till samordnad organisation mellan de tre
olika kursnämnderna. TEV:s styrelse följer denna utredning med intresse. Peter Franzén rapporterade kort
om det senaste som hänt i utredningen.
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§ 8. Sveriges Tandläkarförbunds ekonomi
Konfidentiellt innehåll.

§ 9. TEV:s ekonomi
Ulrika Ek presenterade ett förslag till budget för 2017.

§ 10. Förslag från medlem Bobbie Beckman, framfört via
lokalavdelningsordförande Bodil Frankander:
”Sverige har som föregångsland tagit bort användningen av amalgam till fyllningar. I CED har vi möjlighet
som medlemsland att föreslå införande av samma förbud inom de övriga medlemsländerna. Förslaget
framförs i CED:s generalförsamling, men måste komma från det tandläkarförbund som representerar
landets tandläkare därstädes. Kan du föreslå att Sveriges Tandläkarförbund lägger fram detta förslag? Det
måste finnas ett medlemsbeslut”.
Styrelsen anser att detta är en fråga för nationell lagstiftning och vill inte öka mängden överstatliga direktiv.

§ 11. TEV:s tolv delegater till förbundsmötet 2/12 (ska lämnas
in 15/9)
Styrelsen har tagit fram en beräkningsnyckel som ger följande:
TEV Nordöstra får utse sex delegater, TEV Södra tre delegater och TEV Västra tre delegater till 2016 års
förbundsmöte. Madelene Lundin kontaktar lokalavdelningarna och meddelar att de ska inkomma med
namn på sina delegater inom tre veckor.

§ 12. Proposition om namnbyte för TEV inför nästa årsmöte
Frågan bordläggs tillsvidare. I dagsläget finner styrelsen det inte nödvändigt att ändra föreningens namn.
Däremot finner styrelsen det viktigt att lägga till en förklarande text som säger mer om vad föreningen är.

§ 13. Samverkan med branschorganisationen
Privattandläkarna
Styrelserna i Privattandläkarna och TEV tror att ett utökat samarbete mellan organisationerna gynnar
tandläkarna inom den privata sektorn. Därför vill vi fortsätta samarbeta mot gemensamma mål. Ett steg i
detta är att TEV:s och Privattandläkarnas styrelser ska delta i varandras styrelsemöten.
Styrelsen beslutar att två ledamöter från TEV:s styrelse, och två ledamöter från Privattandläkarnas styrelse,
ska inbjudas till sista delen av varandras styrelsemöten från och med oktober 2016. Vi ska ha rotation så att
alla ledamöter är med på minst ett möte per år.
Från och med nu inför TEV en obligatorisk punkt på dagordningen som heter ”Samverkan mellan TEV och
Privattandläkarna”.
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§ 14. CV-portalen
Det finns nu endast några sista justeringar som ska göras på registreringsdelen av CV-portalen. Vi ska
arbeta för lansering snarast i september, i två steg: först lansering till våra förtroendevalda, och efter några
dagar till övriga medlemmar. Styrelsens syfte och bakgrund till projektet ska bifogas
inloggningsinstruktionerna samt finnas tillgänglig på TEV:s webbplats. De 100 första medlemmarna som
registrerar sig får en ”early-bird-gåva”, en trisslott. Detta för att vi ska få in många medlemmar att
registrera sig under början av hösten.
Senare i höst gör vi en kampanj om CV-portalen gentemot icke-medlemmar, för att rekrytera fler
medlemmar och fler tandläkare till portalen.
Under senhösten eller början av 2017 lanserar vi patientdelen, dvs den publika delen av CV-portalen.

§ 15. Balanslistan
a. Årsmöte 2016
Urban Olsson och Madelene Lundin förbereder kallelser, inbjudningar och viktiga underlag.
Inkomna motioner samt propositioner kommer att behandlas på nästa styrelsemöte.
b. Medlemsrekrytering
Medlemsrekrytering kommer under hösten att i första hand göras via CV-portalen.
Balans Kommunikation har ställt en förfrågan om att få presentera hur de kan hjälpa TEV i vår
medlemsrekrytering. De inbjuds att komma under 30 minuter runt lunchtid vid nästa styrelsemöte.
c. Tandläkargrupp som vill starta eget ”förbund”
Vi fortsätter att mötas i gruppen som består av representanter för Tandläkarförbundet,
Tjänstetandläkarna samt de privatpraktiserande tandläkarna Haydar Alawini och Genan Meklef
som tog den initiala kontakten med oss. Gruppen tandläkare från tredje land är viktiga och TEV vill
bygga långsiktiga relationer till dessa tandläkare. En viktig fråga är bristen på praktikplatser.
Nästa möte äger rum 26 augusti.
d. Socialstyrelsens riktlinjer för praktikplats nyanlända
Det finns en brist på praktikplatser eftersom den offentliga tandvården har svårt att erbjuda detta.
TEV efterfrågar tydliga riktlinjer för vad som krävs för att en privatpraktiker ska kunna vara
handledare för en tandläkarpraktikant och för att praktiken ska bli godkänd.
Maria von Beetzen har träffat Stein Björkman på Socialstyrelsen, som har lovat att skicka henne ett
PM med dessa riktlinjer. Detta har ännu inte kommit, Maria von Beetzen ska påminna igen. När det
inkommer till TEV ska vi lyfta frågan med Privattandläkarna och diskutera vilken av
organisationerna som bör skicka ut riktlinjerna.
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§ 16. Lokalavdelningarna
Fortsatt workshop med utgångspunkt från styrelsens hemställan vid årsmötet 2015, avseende en utökad
praktisk demokrati i föreningen samt analys av möjligheterna till ökat medlemsengagemang.
Styrelsen avser att framlägga en proposition kring dessa frågor vid föreningsmötet 2016.

§ 17. Övriga frågor
a. Chefstidningen som medlemsförmån
Vid styrelsemötet i september 2015 beslutades att återigen lyfta frågan om Chefstidningen
som ges ut av Akademikerförbundet SSR. TEV har erbjudits en grupprabatt om vi väljer att
skänka tidningsprenumerationen till våra medlemmar.
Styrelsen beslutar att inte genomföra detta, eftersom merparten av TEV:s medlemmar är
egenföretagare och själva kan teckna avdragsgilla prenumerationer på de tidningar man
föredrar. Styrelsen anser att medlen kan användas bättre på annat sätt, till gagn för
medlemmarna.

§ 18. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum i Stockholm den 6 oktober kl 8.30 - 16.00.

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

Ordförande

Peter Franzén
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Protokollförare

Madelene Lundin

Justeras

Ulrika Ek

Sida 5 av 5

