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Förbundsstyrelsen  
Sammanträde 26 augusti 2020 

Mötet sker via Teams 
 

 

Närvarande:                                                                       Tjm: 

Chaim Zlotnik, ordförande  Anna Ekmer, vid protokollet 
Urban Alsenmyr Jenny Måhlgren 
Patrik Andrén Martin Karlgren, ej p 20-21 
Gunilla Carlsson Hilda Zollitsch 
Peter Schulz Jonas Nordvall, p 10-14 
Per Vult von Steyern Jeanette Reinbrand, p 1-9 
Elias Naia Mansouri   
 
Patricia De Palma, suppleant, p 14 
 
 

1. Sammanträdets öppnande  
 

Ordförande Chaim Zlotnik hälsar alla mötesdeltagare välkomna och öppnar mötet.  
 
 

2. Utseende av sekreterare 
 

Beslut: Anna Ekmer utses till sekreterare.  
 
  

3. Utseende av justerare   
 
Beslut: Gunilla Carlsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.  
 
 

4. Fastställande av föredragningslista 
 

Beslut: Föredragningslistan fastställs. Chaim Zlotnik meddelar att han kommer att lyfta mötesform 
för nästa möte under punkten 20 Övriga frågor. 

 

 

5. Föregående mötesprotokoll (konfidentiellt)   
 

 

6. Förbundsmöte (FM) 4 december 
 

Chaim Zlotnik inleder med att säga att förbundsstyrelsen behöver ta flera beslut kring 
förbundsmötet med tanke på pandemin. Ska vi ha ett fysiskt eller ett digitalt möte? Vissa 
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regioner har till exempel reseförbud för sina anställda, så det finns flera aspekter att ta 
hänsyn till. 
 
Kanslichef Jenny Måhlgren informerar om att konferenslokalen måste avbokas den 8 
oktober, dagen före nästa förbundsstyrelsemöte, för att undvika kostnader.  
 
Förbundsstyrelsen diskuterar frågan om mötesform och för- respektive nackdelar med de två 
alternativen.   
 
Jenny Måhlgren lyfter att om förbundsstyrelsen bestämmer sig för ett fysiskt möte så kan 
kansliet ändå tvingas att förbereda en kombination av ett fysiskt och ett digitalt möte. Jenny 
berättar att flera Sacoförbund har haft årsmöten och kongresser under våren, så det går att 
höra sig för med andra förbund. Jenny informerar om att hon har en kontakt som kan hjälpa 
till med digitalt möte och att ett möte om detta är inbokat i nästa vecka. 
 

Beslut:  Under rådande omständigheter bedömer förbundsstyrelsen att ett digitalt förbundsmöte ger 
bäst förutsättningar för att säkerställa att alla ombud ska ha möjlighet att delta och att 
osäkerhet om pandemins utveckling under hösten är fortsatt stor varför förbundsstyrelsen 
planerar för ett digitalt möte. Förbundsstyrelsen kommer att kunna ompröva beslutet om 
situationen skulle förändras. 

  
 Uppdras åt kansliet att avboka lokal samt arbeta för att genomföra ett digitalt förbundsmöte 

med en bra digital lösning som kan säkerställa de demokratiska principerna. 
 
 

7. FM: Hedersutmärkelser och priser (konfidentiellt) 
 
 

8. FM: Propositioner, uppföljning 
 

Föreligger ett diskussionsunderlag om formerna för framtidens förbundsmöte. Det handlar 
bland annat om tidsintervall för förbundsmötet. Jeanette Reinbrand föredrar ärendet. 
Förbundsstyrelsen diskuterar och ger inspel. 
 
Ett annat uppdrag från förbundsmötet var att återkomma med ett förslag till hur 
behov av transparens och formalia säkerställs i samband med stadgeändring 
2021 om att ett extra förbundsmöte även ska hållas om minst tio procent av 
Sveriges Tandläkarförbunds enskilda medlemmar begär det. Jenny Måhlgren 
föredrar ärendet. Förbundsstyrelsen diskuterar och ger inspel. 
 
Ett ytterligare ärende till förbundsmötet är omformulering av följande att-sats i stadgarna för 
Sveriges Tandläkarförbund från 1 jan 2020, 3:1.2 Förbundsmötets åligganden;  
”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” 

En uppföljning av ett beslut från förbundsstyrelsemötet den 5 december 2019.  
 
Beslut:  Uppdras åt kansliet att i det fortsatta arbetet med propositionen om formerna för framtidens 

förbundsmöte ta fram ett inriktningsförslag om förbundsmöte vartannat år, vart tredje eller 
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vart fjärde år, samt att förlägga förbundsmötet på våren. Detta med intentionen att kunna 
föreslå konkreta stadgeändringar till förbundsmötet 2021. Kansliet uppdras att skriva ett 
propositionsförslag till nästa förbundsstyrelsemöte den 9 oktober. 

  
 Uppdras åt kansliet att till nästa förbundsstyrelsemöte den 9 oktober skriva ett 

propositionsförslag om hur behov av transparens och formalia säkerställs i samband med 
stadgeändring 2021 om att ett extra förbundsmöte även ska hållas om minst tio procent av 
Sveriges Tandläkarförbunds enskilda medlemmar begär det. 
 
Uppdras åt kansliet att till nästa förbundsstyrelsemöte den 9 oktober skriva ett 

propositionsförslag angående omformulering av följande att-sats i stadgarna för Sveriges 

Tandläkarförbund från 1 jan 2020, 3:1.2 Förbundsmötets åligganden;  

”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”. 

 
 

9. FM: Nytt reviderat förslag till ombudskonferens om obligatorisk fortbildning 
 
Frågan utgår. 

 
Beslut:  Förbundsstyrelsen beslutar att inte genomföra någon ombudskonferens på förbundsmötet 

2020 på grund av beslutet att förbundsmötet blir digitalt. Förbundsstyrelsen ser svårigheter 
med att genomföra en ombudskonferens på ett bra sätt digitalt. 

  
 

10. Fortbildningen: Lägesrapport 
 
Föreligger lägesrapport från kursverksamheten. Jonas Nordvall informerar bland annat om 
att det genomfördes två kurser förra veckan, de första sedan de fick ställa in alla för några 
månader sedan på grund av pandemin. Det hade gått bra med corona-anpassningarna på 
kursstället. Jonas berättar också att det inkommer många frågor till kursverksamheten 
angående om olika kurser förväntas bli av. De hoppas kunna genomföra ett 20-tal, en bråkdel 
av en normal höst. Just nu är det fortsatt ett rätt osäkert läge. Jonas nämner att det är full 
aktivitet i kursnämnderna med att fylla kurskatalogen 2021. Vårens kurser släpps den 15 
oktober och då väntas de få en första signal på hur efterfrågan ser ut framgent.  
 
Förbundsstyrelsen ger inspel och tackar för informationen.  

 
 

11. Tandläkartidningen: Lägesrapport 
 

Föreligger lägesrapport från Tandläkartidningen. Hilda Zollitsch rapporterar att de positiva 
effekterna på intäkterna, som omorganisationen av annonsförsäljningen gett, kan vara svåra 
att utläsa på grund av pandemin. De digitala annonserna har gått plus 800 000 kr medan de 
tryckta annonserna har gått ca en miljon minus i jämförelse med förra året. Det totala 
intäktstappet är i dagsläget 200 000 kr i jämförelse med 2019. De fyra senaste numren är 
påverkade. I det senaste numret är försäljningen åter uppe på de nivåer som budgeterats 
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inför året. Tidningsledningsgruppen följer intäkterna noga och rapporterar eventuella 
avvikelser till styrelsen för TSAB. Svenska mässan har avbokat sina annonser i mässnumret 
inför Riksstämman, eftersom den blir digital, i övrigt är bokningsgraden hög. 
Tandläkartidningen hoppas att de får behålla sina annonsörer trots att det inte blir någon 
Swedental, utställning för dentalbranschen. Tandläkartidningen försöker komma med idéer 
kring vad man kan göra för att annonsörerna ska kunna nå ut till kunderna på ett bra sätt i 
Swedentals frånvaro.  
 
Hilda Zollitsch berättar också att en av Tandläkartidningens två vetenskapsredaktörer, 
Thomas Jacobsen, lämnar sitt uppdrag i september och att rekrytering pågår för att hitta en 
ersättare. Hilda berättar att Tandläkartidningen i samband med detta passar på att se över 
avtalen med vetenskapsredaktörerna.  
 
Förbundsstyrelsen tackar för informationen. 

 
 

12. Kansliet och ordförande: Lägesrapport inkl. kalendarium 
 

Föreligger information från kansliet samt kalendarium för andra halvåret 2020.  
 
Jenny Måhlgren rapporterar. Alla medarbetare på förbundet är tillbaka efter semestern. I 
enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer sker det mesta arbetet även under 
hösten på distans. Det befintliga hyresavtalet för kontorslokalerna i Gamla Stan har förlängts 
med tre år. Den hyresnivå som förbundet har är relativt låg och ligger under motsvarande 
lägen i Stockholm och Gamla Stan. Med tanke på pandemin är det bra att ha luftiga lokaler 
och att medarbetarna har egna rum. 

 
De har skett fortsatta kommunikationsavstämningarna med riksföreningarna i covid-19-
frågan och avsikten är bibehålla mötesstrukturen. Även mötena med de nordiska 
tandläkarförbunden för att delge information kring covid-19 har återupptagits efter 
sommaren. Mötesförsamlingen kommer även att ha en avstämning inför omröstningen i 
World Dental Parliament 2020, som FDI anordnar digitalt. 
 
Jenny Måhlgren informerar om att temat för Etikdagen den 12 mars 2021 är ”Civilkurage och 
visselblåsning inom tandvården”. 
 
Chaim Zlotnik berättar att han har haft medial framgång i frågan om det uppskjutna 
vårdbehovet, då han medverkat i Svenska Dagbladet och Finska Ekot på Sveriges Radio. 
 

  

13. Ekonomi: Utfall kvartal 2, prognos 2, 2020 
 
Föreligger ekonomisk uppföljning av verksamheten det första halvåret samt prognos för 
helåret 2020.  
 
Martin Karlgren föredrar ärendet. Kursverksamheten påverkas stort med minskade intäkter 
eftersom de tvingades ställa in alla kurser en period. Martin ser dock inga problem på kort 
sikt eftersom situationen med covid-19 även minskar förbundets kostnader i och med 
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inställda evenemang och fysiska möten nationellt och internationellt, det blir dessutom ingen 
monter/Tandläkartorg i samband med Riksstämman.  
 
Förbundsstyrelsen tackar för informationen. 
 
 

14. Affärsplan för Sveriges Tandläkarförbunds kursverksamhet (konfidentiellt) 
 
 

15. Hållbarhetspolicy för Sveriges Tandläkarförbund 
 
Föreligger förslag till hållbarhetspolicy för Sveriges Tandläkarförbund. Jenny Måhlgren 
föredrar ärendet. 
 

Beslut:  Hållbarhetspolicyn för Sveriges Tandläkarförbund godkänns efter ett par mindre justeringar. 
Bilaga 2. 
 
 

16. Balanslista FS-beslut (konfidentiellt) 
 
 

17. NPO Tandvård  
 

Protokollet från NPO Tandvårds möte den 10 juni 2020 föreligger för kännedom. 
 
 Chaim Zlotnik kommenterar protokollet. 
 

 

18. Rapport från riksföreningarna 
 
Riksföreningarna rapporterar.  
 
Per Vult von Steyern, SOL, berättar att de hade möte i går. Styrelsen diskuterade bland annat 
en femte tandläkarutbildning, utöver det var det många frågor kopplade till 
coronapandemin. SOL planerar att ha fysiska möten.  
 
Patrik Andrén, TEV, berättar att de hade styrelsemöte i fredags. De tog bland annat beslut 
om att i november arrangera sitt årsmöte på The Steam Hotel i Västerås och hoppas att 
många medlemmar vill komma. Utöver årsmötet rör många ärenden företagsekonomi. 
Patriks intryck är att egenföretagare börjar kunna återgå till en mer normal arbetsvardag.  
 
Chaim Zlotnik, Tjänstetandläkarna, berättar att de i går hade styrelsemöte. De tog bland 
annat beslut om ett digitalt föreningsmöte (deras årsmöte). De kommer däremot att ha flera 
av de regionala löneträffarna i fysisk form.  
 
Elias Naia Mansouri, Studerandeföreningen, berättar om de olika anpassningarna som gjorts 
av undervisningen ute på de olika lärosätena på grund av coronapandemin. På vissa håll har 
de digitala föreläsningarna fått en del kritik. Lunchföreläsningar har fått ställas in men olika 
digitala möten och tävlingar har startats. Elias berättar att centralstyrelsen innan sommaren 
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diskuterade verksamhetsplan och budget. Sacos rapport om psykisk ohälsa bland studenter 
lyftes också. Nästa möte i centralstyrelsen sker den 6 september. Elias meddelar också att 
det inte blir någon studentsittning i samband med årets Riksstämma. 
 
 

19. Rapport från Tandläkare-Sällskapet 
 
Per Vult von Steyern rapporterar från Svenska Tandläkare-Sällskapet och om arbetet med 
den digitala Riksstämman. Sällskapet har styrelsemöte i morgon.  
 
Odontologisk Riksstämma kommer bland annat att innehålla debatter och diskussioner kring 
coronasituationen inom tandvården. Vissa delar sänds live men merparten kommer vara 
förinspelat. Det kommer att vara en invigning. Tandläkare-Sällskapet vill ha hjälp med 
marknadsföring/spridning utanför organisationen, till alla yrkeskategorier. De tänker sig att 
man betalar 100 kr/deltagare för en inloggning, och vänder sig i första hand till vårdgivarna 
och hoppas att de ska betala för sina medarbetare. Allt kommer kunna ses under ett års tid. 
 
Förbundsstyrelsen ställer frågor och diskuterar Riksstämman och förbundsstyrelsens 
eventuella deltagande i programmet. Ett förslag på ämne som föreslås för diskussion är 
obligatorisk fortbildning. Per Vult von Steyern tar frågan vidare till styrelsemötet i morgon. 
 
 

20.   Övriga frågor 
 

 Mötesform för nästa möte.  
 

Förbundsstyrelsen diskuterar mötesform och konstaterar att det finns en möjlighet att ha 
hybridmöten. Ett digitalt alternativ kommer att erbjudas tillsvidare. 
 
Jenny Måhlgren påminner förbundsstyrelsen om att mejla Anna Ekmer om man vet om att 
man inte kan närvara vid ett nästkommande styrelsemöte, i anslutning till det kommande 
mötet.  
 

Beslut:  Nästa möte sker digitalt i Teams. 
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21.   Mötets avslutande 
 
Chaim Zlotnik tackar för ett bra sammanträde och avslutar mötet. 

 
 
 

 Chaim Zlotnik     Vid protokollet 
 Ordförande 
 
 
 Justeras    Anna Ekmer 

 
  

Gunilla Carlsson 
 

  
 
 


