
  
 
     
 
 

PROTOKOLL 
 

Sveriges Tandläkarförbunds förbundsmöte den 6 december 2019 
 
Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm 
 
Närvarande: 
Talman Björn Smedberg 
Vice talman Lars Hagerström 
Mötesombud  
Förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter 
Hjälpfondsnämndens ordförande 
Valberedningen 
Yrkesrevisor och förtroendevalda revisorer 
Tjänstemän från kansliet 
Inbjudna gäster och pristagare 
 
 

1. Mötets öppnande 
 
Talmannen Björn Smedberg hälsar välkommen och överlämnar ordet till 
förbundsordförande Chaim Zlotnik som efter anförande förklarar 2019 års för-
bundsmöte öppnat. 
 
 

2. Utdelande av pris 
 
Förbundets förtjänstmedalj, Gotthard Dahlén-medaljen, tilldelas Louise Ericson.  
 
Till hedersmedlem i Sveriges Tandläkarförbund utses tandläkare Gunilla Nordenram.  
 

 
3. Fastställande av röstlängd 
 
Beslut:  Efter upprop fastställs röstlängden till 43 röster (protokollsbilaga 1). 
 
 

4.     Utseende av justeringspersoner tillika rösträknare 
 
Beslut:  Anneli Olsson Lundgren, Tjänstetandläkarföreningen (TT), och Nathalie 

Wåhlin, Tandläkare - Egen Verksamhet (TEV), utses att jämte talmannen 
justera protokollet samt vara rösträknare. 
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5.      Utseende av mötessekreterare 
 
Beslut:  Jeanette Falk utses till mötessekreterare. 
 
 

6.      Förbundsmötets stadgeenliga inkallande 
 
Talmannen meddelar att kallelse och möteshandlingar utsänts till riksföreningarna den 
22 oktober 2019. Punkten 13 Budget och avgifter för 2020 kompletterades och 
underlag till punkten 14 Val utsändes till riksföreningarna den 21 november 2019. 
 
Beslut: Mötet konstaterar att inkallandet skedde i enlighet med stadgarna.  
 
 

7.       Fastställande av föredragningslista 
 
Beslut: Föredragningslistan fastställs. 
 
 

8.       Fastställande av mötesregler 
 
Beslut: Mötesreglerna fastställs enligt utsänt förslag och utifrån talmannens 

poängterande.  
 
 

9. Verksamheten 2018 
 
9.1 Verksamhetsberättelsen för 2018 och information om 2019 
 
Förbundsordförande Chaim Zlotnik föredrar Sveriges Tandläkarförbunds verksamhet 
2018 och nämner vissa av Tandläkarförbundets aktiviteter under januari-september 
2019. 
 
Beslut: Verksamhetsberättelsen för 2018 läggs till handlingarna. 
 
9.2 Ekonomisk förvaltning 2018 
 
Beslut:  Mötet fastställer de framlagda resultat- och balansräkningarna samt 

förbundsstyrelsens förslag till resultatdisposition enligt följande: 
 
Balanserat resultat -992 682 kr 
Årets resultat 272 150 kr 
                                                                                                          -720 532 kr 
 
Till balanserade resultat överförs -720 532 kr 
 
9.3 Ansvarsfrihet för 2018 
 
Beslut:  Mötet beslutar att enligt revisorernas hemställan bevilja förbundsstyrelsen 

ansvarsfrihet för 2018. 
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10. Förbundsstyrelsens lägesrapport för jan-sept 2019 
 
Förbundsstyrelsens lägesrapport för verksamheten januari till september 2019 
föreligger.   
 
Beslut: Rapporten läggs till handlingarna. 
 
Margaretha Lindqvist, Hjälpfondsnämndens ordförande, informerar om 
Kamrathjälpens verksamhet och uppmanar förbundsmötets ombud att sprida 
information om stiftelsens stöd till alla medlemmar i Tandläkarförbundet. 
 
 

11. Förbundsstyrelsens propositioner  
 
11.1  Proposition 1: Utreda formerna för framtidens förbundsmöte 
 
Kalle Brandstedt, utredare på Sveriges Tandläkarförbunds kansli, föredrar 
proposition nr 1. 
Vid Sveriges Tandläkarförbunds förbundsmöte 7 december 2018 avslogs 
förbundsstyrelsens proposition Framtidens förbundsmöte. I propositionen föreslog 
förbundsstyrelsen att förbundsmöten ska ske vart tredje år istället för varje år. 
Förbundsmötet beslutade samtidigt att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att återkomma 
med förslag i frågan till förbundsmötet 2019. Med denna proposition avser 
förbundsstyrelsen att förtydliga förbundsmötets uppdrag kopplat till utredningens 
inriktning och upplägg.  
 
Förslaget innebär att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda formerna för 

framtidens förbundsmöte. Utredningen ska innefatta en kartläggning av behov med 

ett formförslag på framtidens förbundsmöte samt metod för uppföljning och tidsplan 

för återkoppling av uppföljning.  

Eftersom utredningen ska vara ett beslutsunderlag ska den innehålla en adekvat 

beskrivning gällande:  

• Hur framtidens förbundsmöte bör se ut. 

• Om andra fora behövs, varför dessa behövs och hur de kan utformas. 

 
Sveriges Tandläkarförbunds förbundsstyrelse hemställer att förbundsmötet beslutar  

att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda formerna för framtidens 

förbundsmöte i enlighet med propositionens inriktning.  

 

Mötet ajourneras kl.11.20 för en tydlig formulering av ett tilläggsyrkande. 
 
Förbundsmötet återupptas kl.11.30. 
 
Röstlängden justeras till 43 röster.   
 

Erik Baecklund, TEV, lämnar ett tilläggsyrkande med följande lydelse: 
 

att förbättra närdemokratin för enskilda medlemmar genom att formalisera 

medlemmarnas möjlighet till motions- och mellantidsinitiativ. 
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Beslut: Förbundsmötet beslutar fastställa propositionen i enlighet med    
förbundsstyrelsens förslag och hemställan samt med Erik Baecklunds 
tilläggsyrkande enligt följande; Att förbättra närdemokratin för enskilda 
medlemmar genom att formalisera medlemmarnas möjlighet till motions- 
och mellantidsinitiativ. 

 
 
11.2    Proposition 2: Enskilda medlemmars möjlighet att begära extra 

förbundsmöte 
 
Kalle Brandstedt, utredare på Sveriges Tandläkarförbunds kansli, föredrar 
proposition nr 2. 
Vid 2018 års förbundsmöte bifölls ett tilläggsyrkande som gav förbundsstyrelsen i 
uppdrag att titta på och återkomma till förbundsmötet 2019 om inte ett antal enskilda 
medlemmar kan gå samman och begära extra förbundsmöte. Under 2019 har 
förbundsstyrelsen utrett frågan. Förbundsstyrelsens förslag innebär att enskilda 
medlemmar på sikt kan begära ett extra förbundsmöte. Förslaget innebär att ett extra 
förbundsmöte kan begäras när tio procent av de enskilda medlemmarna står bakom 
begäran. Förbundsstyrelsens förslag innebär att förbundsmötet ger i uppdrag till 
förbundsstyrelsen att återkomma med ett förslag till hur transparens och formalia 
säkerställs innan stadgeändringen börjar gälla. Frågeställningar som förslaget ska 
besvara är: 

• Hur det säkerställs vilka enskilda medlemmar som står bakom en begäran.  

• Hur länge en enskild medlems ställningstagande för en begäran gäller. 

• Hur man i begäran fastställer vilket enskilt ärende som avses. 

• Varför ärendet är aktuellt för ett extra förbundsmöte. 
 
Förbundsstyrelsens hemställan innebär att förbundsmötet får ta ställning till 
förbundsstyrelsens förslag till hur transparens och formalia 2020 säkerställs och att 
stadgeändringen börjar gälla 2021. 
 
Sveriges Tandläkarförbunds förbundsstyrelse hemställer att förbundsmötet beslutar  
 
att  uppdra åt förbundsstyrelsen att återkomma med ett förslag till hur behov av 

transparens och formalia säkerställs i samband med förslagen stadgeändring.  
 
Beslut:     Förbundsmötet beslutar i enlighet med förbundsstyrelsens förslag och 

hemställan. 
 
11.3  Proposition 3: Fortbildningsrådets instruktion och stadgar gällande 

förbundsmötet och förbundsstyrelsen 
 
Kalle Brandstedt, utredare på Sveriges Tandläkarförbunds kansli, föredrar 
proposition nr 3. 
Förbundsstyrelsen gav under våren 2019 kansliet i uppdrag att se över instruktionen 

för fortbildningsrådet och stadgar för förbundsstyrelsen och förbundsmötet. 

Översynens syfte var att bedöma om styrdokumenten tydliggjorde fortbildningsrådets 

koppling till förbundsstyrelsen och förbundsmötet. Baserat på översynen hemställer 

förbundsstyrelsen till förbundsmötet att ändra instruktion och stadgar i enlighet med 

de förslag som presenteras i propositionen. 

I gällande stadgar saknas skrivelser avseende relationen mellan förbundsstyrelsen, 
förbundsmötet, fortbildningsrådet och kansliet. Av särskild vikt bedöms avsaknaden av 
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skrivelse som fastställer vem eller vilka som är ansvariga för strategiska beslut. 
Dessutom bör fortbildningsrådet och kansliet ansvara för en samlad 
verksamhetsanalys och verksamhetsuppföljning till förbundsstyrelsen. Den samlade 
analysen och uppföljningen ska ligga till grund till de strategiska beslut som 
förbundsstyrelsen tar gällande Sveriges Tandläkarförbunds kursverksamhet. Analysen 
ska också ligga till grund för förbundsmötets beslut om verksamhetsmål. 
Förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar ska säkerställa att förbundsstyrelsen 
och förbundsmötet får insyn i verksamheten, samtidigt som verksamheten ges ansvar 
att komplettera ekonomisk redovisning med en uppföljning och analys av 
verksamhetens kvalitet. 
 
Nedan redovisas för fortbildningsrådet, förbundsstyrelsen och förbundsmötet 

gällande instruktioner eller stadgar och förslag till revidering.  

 

Gällande instruktion 

 

 

Förslag till reviderad instruktion 

 

 

INSTRUKTION FÖR FORTBILDNINGSRÅDET 

Det åligger fortbildningsrådet 

• att utveckla och samordna STFs fortbildning i enlighet med målen i av förbundsmötet 

beslutad verksamhetsplan,  

• att besluta om genomförandet av denna verksamhet,  

• att ta fram och utge STFs kursprogram,  

• att följa upp och utvärdera STFs fortbildningsverksamhet och rapportera till 

förbundsstyrelsen,  

• att senast den 15 mars till förbundsstyrelsen lämna berättelse över föregående 

verksamhetsår,  

• att utse ledamöter i kursnämnderna,  

• att adjungerade personer i kursnämnderna som inte är medlemmar i STF godkänts av 

förbundsstyrelsen,  

• att upprätta förslag till verksamhetsplan och budget som föreläggs förbundsstyrelsen. 

 

INSTRUKTION FÖR FORTBILDNINGSRÅDET 

Det åligger fortbildningsrådet 

• att besluta om, utveckla och samordna Tandläkarförbundets fortbildning i enlighet med 

förbundsstyrelsens strategiska beslut, 

• att tillsammans med kansliet följa upp och utvärdera Tandläkarförbundets 

fortbildningsverksamhet. Uppföljningen och utvärderingen ska rapporteras till 

förbundsstyrelsen med ett förslag till verksamhetsplan och budget, 

• att ta fram och utge Tandläkarförbundets kursprogram,  

• att innan utgången av årets första kvartal lämna en berättelse över föregående verksamhetsår 

till förbundsstyrelsen, 

• att utse ledamöter i kursnämnderna, 

• att adjungerade personer i kursnämnderna som inte är medlemmar i Sveriges 

Tandläkarförbund godkänns av förbundsstyrelsen. 
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Gällande stadgar 

 

 

Förslag till reviderade stadgar 

 
 
 
 
 
 
 
 

Förbundsstyrelsens åligganden 
Förbundsstyrelsen åligger 

• att verkställa av STFs förbundsmöte fattade beslut,  

• att handha STFs angelägenheter och ekonomiska förvaltning,  

• att anställa och entlediga STFs chefstjänstemän,  

• att vart tredje år utse tre ledamöter att ingå i styrelsen för Svenska Tandläkare-Sällskapet, 

stiftelse till stöd för odontologisk vetenskap och forskning (4:2.1). En ska vara ledamot i 

förbundsstyrelsen och minst två av de utsedda ledamöterna ska vara disputerade, 

• att förbundsstyrelsen och Svenska-Tandläkare-Sällskapet ska samverka inom området 

odontologisk forskning,  

• att vart tredje år utse en ledamot och en suppleant att ingå i fortbildningsrådet (4:1.1), 

nominerade av Svenska Tandläkare-Sällskapet,  

• att utse ansvariga utgivare för förbundets tidskrifter,  

• att besluta i övergripande policyfrågor rörande förbundets tidskrifter,  

• att förrätta kompletteringsval i enlighet med vad som stadgas i 3:1.9,  

• att enligt bestämmelser för STF utse hedersmedlemmar och dela ut förtjänstmedaljer och 

hederstecken,  

• att årligen före den 15 april avge berättelse över föregående års verksamhet,  

• att upprätta och skicka ut föredragningslista för förbundsmötets sammanträden. 

 

Förbundsstyrelsens åligganden 
Förbundsstyrelsen åligger 

• att verkställa av Tandläkarförbundets förbundsmöte fattade beslut,  

• att utifrån analyser, uppföljningar och rapporter ta strategiska beslut och handha 

Tandläkarförbundets angelägenheter och ekonomiska förvaltning.  

• att anställa och entlediga Tandläkarförbundets chefstjänstemän,  

• att vart tredje år utse tre ledamöter att ingå i styrelsen för Svenska Tandläkare-Sällskapet, 

stiftelse till stöd för odontologisk vetenskap och forskning (4:2.1). En ska vara ledamot i 

förbundsstyrelsen och minst två av de utsedda ledamöterna ska vara disputerade, 

• att förbundsstyrelsen och Svenska-Tandläkare-Sällskapet ska samverka inom området 

odontologisk forskning,  

• att vart tredje år utse en ledamot och en suppleant att ingå i fortbildningsrådet (4:1.1), 

nominerade av Svenska Tandläkare-Sällskapet,  

• att utse ansvariga utgivare för förbundets tidskrifter,  

• att besluta i övergripande policyfrågor rörande förbundets tidskrifter,  

• att förrätta kompletteringsval i enlighet med vad som stadgas i 3:1.9,  

• att enligt bestämmelser för Sveriges Tandläkarförbund utse hedersmedlemmar och dela ut 

förtjänstmedaljer och hederstecken,  

• att årligen före den 15 april avge berättelse över föregående års verksamhet,  

• att upprätta och skicka ut föredragningslista för förbundsmötets sammanträden. 
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Gällande stadgar 

 
 
 

Förslag till reviderade stadgar 

 

Förbundsstyrelsen hemställer att förbundsmötet beslutar  

att  ändra instruktion och stadgar i enlighet med förbundsstyrelsens förslag. 

Beslut:     Förbundsmötet beslutar i enlighet med förbundsstyrelsens förslag och 
hemställan. 

 
Mötet ajourneras för lunch kl.11.45. 
 
Mötet återupptas kl.13. 
 
Röstlängden justeras till 43 röster. 
 

Förbundsmötets åligganden  

Förbundsmötet åligger  

• att utse två ombud att jämte förbundsmötets talman justera förbundsmötesprotokollet,  

• att å STFs vägnar besluta i frågor, som innefattas i punkt 1,  

• att besluta i frågan om fastställande av de av förbundsstyrelsen framlagda resultaträkningarna och 

balansräkningarna för det gångna räkenskapsåret,  

• att besluta i frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen beträffande det gångna 

verksamhetsårets förvaltning,  

• att fastställa budget för STF och riksföreningarnas avgifter till STF för nästkommande 

verksamhetsperiod,  

• att företa de i punkt 3:1.9 angivna valen, 

• att besluta i frågor rörande Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp samt Stiftelsen 

Svenska Tandläkare-Sällskapets Änke- och Pupillkassa i enlighet med vad som anges i respektive 

stiftelses/fonds särskilda föreskrifter. 

 

Förbundsmötets åligganden  

Förbundsmötet åligger 

• att utse två ombud att jämte förbundsmötets talman justera förbundsmötesprotokollet,  

• att å Tandläkarförbundets vägnar besluta i frågor, som innefattas i punkt 1,  

• att utifrån en redovisning av förbundsstyrelsens strategiska beslut samt uppföljning och analys av 

Tandläkarförbundets verksamhet, besluta i frågan om fastställande av framlagda 

resultaträkningarna och balansräkningarna för det gångna räkenskapsåret, 

• att besluta i frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen beträffande det gångna 

verksamhetsårets förvaltning,  

• att fastställa budget för Sveriges Tandläkarförbund och riksföreningarnas avgifter till Sveriges 

Tandläkarförbund för nästkommande verksamhetsperiod,  

• att företa de i punkt 3:1.9 angivna valen, 

• att besluta i frågor rörande Stiftelsen Tandläkarförbundets Kamrathjälp samt Stiftelsen Svenska 

Tandläkare-Sällskapets Änke- och Pupillkassa i enlighet med vad som anges i respektive 

stiftelses/fonds särskilda föreskrifter. 
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12. Verksamhetsmål för 2019-2021 
 
Sveriges Tandläkarförbunds verksamhetsmål för 2019-2021 föreligger för kännedom. 
 
 

13. Budget och avgifter för 2020 
 
Budget  
Förbundsstyrelsen lämnar förslag till budget och avgifter för verksamhetsåret 2020 för 
koncernen Sveriges Tandläkarförbund med dotterbolaget Tandläkarnas Service AB.  
 
Förbundsstyrelsen hemställer att förbundsmötet beslutar 
 
att  godkänna förbundsstyrelsens förslag till budget för 2020. 
 
att debitera riksföreningarna en medlemsavgift med 9,4 Mkr fördelat enligt 

följande: 
- Tjänstetandläkarna 6 643 008 kr 
- Tandläkare - Egen Verksamhet 2 510 718 kr 
- Riksföreningen för tandläkare inom Forskning, Utbildning och 

Specialisttandvård 246 274 kr. 
 
att besluta om ersättning till förtroendevalda i enlighet med förbundsstyrelsens 

förslag.  
 
Beslut:     Förbundsmötet beslutar i enlighet med förbundsstyrelsens förslag och 

hemställan.  
 
 

14. Val 
 
Riksföreningen Tandläkare - Egen Verksamhet önskar nominera för återstående delen 
av mandatperioden 2019-2021 d v s 2020-2021 enligt följande: 
 
att     förbundsmötet utser Patrik Andrén till TEVs ledamot i förbundsstyrelsen  
  2020-2021. 
 
att     förbundsmötet utser Nathalie Wåhlin till TEVs suppleant i förbundsstyrelsen 

2020-2021. 
 
Beslut:  Förbundsmötet beslutar utse Patrik Andrén till TEVs ordinarie ledamot i          

förbundsstyrelsen och Nathalie Wåhlin till TEVs suppleant i förbundsstyrelsen 
2020-2021. 

 
 

15. Ombudskonferens 
 
Ombudskonferensen genomförs i form av grupparbete kring budskapsgenerering med 
syftet att förbundet ska arbeta strategiskt och proaktivt för att positionera Sveriges 
Tandläkarförbunds uppfattning i vissa utvalda frågor gentemot media. Ombuden 
diskuterar utifrån ämnen om tandvård som förekommit i media 2016-2018. Resultatet 
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från ombudskonferensen kommer att presenteras i den första medlemsinformationen 
2020 (protokollsbilaga 2). 

 
Röstlängden justeras till 42 röster.  
 
 

16. Övriga frågor 
 
Föreligger inga övriga frågor. 
 
 

17. Mötets avslutande 
  
Talmannen förklarar mötet avslutat. 
 
 
Justeras:  Vid protokollet: 
 
 
Björn Smedberg  Jeanette Falk 
 
 

Justeras:  Justeras: 
 

 

 

Anneli Olsson Lundgren       Nathalie Wåhlin 



Sammanställning av budskapsgenereringen från ombudskonferensen vid förbundsmötet den  
6 december 2019  
Budskapsgenereringen på förbundsmötet gick till på följande sätt. Deltagarna fick en rangordnad 
förteckning över de ämnen inom tandvården som media behandlat 2016-2018. Ombuden 
diskuterade i grupp vilka ämnen förbundet borde uttala sig om och driva i media. Syftet med 
övningen var att komma fram till 3-4 ämnen inom tandvården för att ge förbundet en plattform och 
utgångspunkt att arbeta utifrån gentemot media. Förebyggande tandvård, Jämlik tandvård och Hur 
tandläkarkåren uppfattas, var de tre områden som fick störst uppmärksamhet på ombudskonferens-
en. Förbundet kan komma att arbeta vidare med dessa budskap under en treårsperiod i enlighet med 
den mediastrategi som förbundets styrelse ska diskutera den 27 januari som en del i 
kommunikationsplanen som bifogas STFs verksamhetsplan för 2020.  

Förebyggande tandvård Hälsan börjar i munnen 

Frätskador på ungas tänder ökar 
Karies och barn 

Förebyggande tandvård för att minska 
kostnaderna för patienterna och samhället 

Kampen mot det dolda sockret 

Karies och barn 

Hälsa och förebyggande tandvård 

Frätskador generellt 

Hälsa och förebyggande tandvård 

Tandhälsa 
Förebyggande tandvård för att minska 
kostnaderna för patienterna och samhället 

God oral tandhälsa befrämjar hela livet 

Jämlik tandvård Tandvård för alla 
Alla har rätt till en god munhåla 

Tandläkare regionala skillnader 
Tandläkarbrist 
Högt förtroende 
Oseriösa tandläkare 

Hur uppfattas tandläkarkåren Hur uppfattas tandläkarkåren 
Vi vill behålla patienternas förtroende 

Tandvården har fortsatt högt förtroende 

Förtroendet för tandvården  
Motarbeta dåligt rykte 
Visa vad man får för pengarna 

Övriga områden 

Miljö och klimat 

Allt fler tänder på äldre, en åldrande 
befolkning som har allt fler tänder kvar 

Patientsäkerhet 

Digitalisering 

Om antibiotikaresistens ökar kan banala 
sjukdomar i munhålan bli livshotande igen 

Protokollsbilaga 2
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