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Verksamhetsberättelse 2019
Allmänt om verksamheten
Styrelsen har bestått av:
Peter Franzén
Peter Schulz
Monica Eklund
Patrik Andrén
Maria von Beetzen
Marina Sabelström-Ingves

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot

Föreningsrevisorer har varit:
Åsa Berg
Ordinarie
Martin Eslami
Ordinarie
Olof Thörne
Suppleant
Valberedningen har bestått av:
Kurt Månsson
Ordförande
Margaretha Lindqvist
Ledamot
Caroline Röjthammar
Ledamot

Styrelsens arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret 2019 haft 6 protokollförda möten. Därtill har styrelsen haft icke
protokollförda arbetsmöten per telefon.
Föreningens kansliverksamhet, medlemsregister och ekonomifunktioner har lagts ut på
Föreningshuset Sedab AB. Samma företag har även anlitats för utveckling och förvaltning av den digitala
medlems- och patienttjänsten Tandläkarportalen.
Vi anlitar Webbreda där Ingela Vrågård hjälper oss med hemsidan. Annette Birnbaum har assisterat
med medlemsbrev och omvärldsnyheter. Under 2019 har styrelsen låtit Ingela Vrågård modernisera
hemsidan.
TEV har deltagit i rekryteringsprocessen av ny kanslichef till Tandläkarförbundet.
Styrelsen har under året arbetet med medlemsrekrytering och deltagande i Sveriges Tandläkarförbunds
styrelsearbete.
Styrelsen har under 2019 startat med Boardeaser som är ett digitalt styrelserum.

Styrelsen har under året deltagit i samverkansmöten med representanter för nätverket för tandläkare
från tredje land, som eftersträvar att få svensk tandläkarexamen. Styrelsen har även haft kontakt med
Socialstyrelsen kring tydligare riktlinjer för praktik hos privatpraktiserande tandläkare.

Föreningens verksamhet
Föreningens årsmöte genomfördes 2019-11-14 på Berns Salonger Stockholm
20 medlemmar närvarade.

Föreningens representation

Föreningen har varit representerad i Sveriges Tandläkarförbunds (STF) styrelse med:
Peter Schulz
Peter Franzén
Maria von Beetzen
Patrik Andrén

Vice ordförande
Ledamot
Ersättare
Ersättare

Föreningen har genom våra representanter deltagit i samtliga STF:s styrelsemöten under året. Vidare
har TEV varit representerat i olika arbetsgrupper inom STF.
TEV har varit representerat vid möten med TLV och branschrådsmöten arrangerade av
Försäkringskassan.
Föreningen har deltagit i möten med samverkansgruppen ”Team Tandvård” (TEV, Tjänstetandläkarna,
Tandsköterskeförbundet, Privattandläkarna, Tandhygienistföreningen, Tandteknikerförbundet).
Föreningen har deltagit i möten med Privattandläkarna genom projektgruppen för samverkan.
Föreningen deltog som utställare på Tandläkartorget vid Swedental i Stockholm.

Slutord
Året har fokuserats på styrelsearbetet, att komma igång med Boardeaser för att förbättra den digitala
kommunikationen inom styrelsen samt deltagande i styrelsearbetet inom Sveriges Tandläkarförbund.
Styrelsen i TEV 2019

