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Förbundsstyrelsen  
Sammanträde 9 oktober 2020 

Mötet sker via Teams 
 

 

Närvarande:                                                                       Tjänstemän: 

Chaim Zlotnik, ordförande  Anna Ekmer, vid protokollet 
Urban Alsenmyr Jenny Måhlgren 
Patrik Andrén Martin Karlgren 
Gunilla Carlsson Hilda Zollitsch, p 7-23 
Peter Schulz Jeanette Reinbrand, p 1-12, 14, 25, 26 
Per Vult von Steyern  
Elias Mansury   
 
 
Utöver förbundsstyrelsen: 
Anna Bergkvist, p 1-6 
Björn Smedberg, talman, p 1-7 
Lars Hagerström, vice talman p 1-7 (del av7) 
Majid Ebrahimi, representant från valberedningen, p 1-8, 10-12, 14 
 
 

1. Sammanträdets öppnande  
 

Ordförande Chaim Zlotnik hälsar mötesdeltagarna välkomna, särskilt alla gäster, och öppnar 
mötet.  
 
 

2. Utseende av sekreterare 
 

Beslut: Anna Ekmer utses till sekreterare.  
 
  

3. Utseende av justerare   
 
Beslut: Peter Schulz utses att jämte ordföranden justera protokollet.  
 
 

4. Fastställande av föredragningslista 
 

Beslut: Föredragningslistan fastställs med tillägg av fråga från Peter Schulz under punkten 20 Övriga 
frågor.  

 

 

5. Föregående mötesprotokoll (konfidentiellt)   
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6. Förbundsmöte (FM) 4 december: Digitalt förbundsmöte 
 

Kanslichef Jenny Måhlgren inleder och berättar att Anna Bergkvist från Styrelsepost kommer 
att inneha rollen som digital mötesledare för det digitala förbundsmötet 2020. 
 
Anna Bergkvist presenterar sig och berättar att hon arbetat med många digitala kongresser 
och förbundsmöten. Hon redogör för hur mötet är tänkt att gå till och vilka frågor styrelsen 
behöver ta ställning till innan, som exempelvis om de vill förlänga reservationstiden att gälla 
X antal timmar efter mötets slut. Som videoverktyg rekommenderar Anna att förbundet 
använder Zoom och som röstningssystem VoteIt. Anna redogör för sin motivering till att de 
systemen bör passa bäst i detta mötessammanhang. 
 
Förbundsstyrelsen diskuterar och ställer frågor.  

 
Förbundsstyrelsen välkomnas att skicka in frågor till Jenny Måhlgren om det uppkommer fler 
funderingar efteråt. 

 
 

7. FM: Förslag till formalia 
 
Föreligger förslag till kallelse, föredragningslista, mötessekreterare och mötesregler inför 
utskick till det digitala förbundsmötet den 4 december 2020.  

 
Förbundsstyrelsen diskuterar.  

 
 Anna Bergkvist går igenom mötesreglerna under mötespunkten 6. 
 
Beslut:  Mötestiden justeras i kallelsen, utökas med en timme för säkerhets skull. Ny tid för det 

digitala förbundsmötet är kl.9.00-ca 13.00. 
 
 Förslaget till föredragningslista godkänns för utskick till förbundsmötet.  
 
 Förslag till mötessekreterare på förbundsmötet, Anna Ekmer, godkänns för utskick till 

förbundsmötet. Pia Kollin föreslås vara reserv som mötessekreterare. 
  

Mötesreglerna godkänns med nytt tillägg om reservationstid under punkten 10 Reservation. 
Att ombudet under mötet måste meddela om hen har för avsikt att lämna in en reservation, 
samt att tiden för att senast inkomma med reservationen är 12 timmar efter mötets slut. 

 
Uppdras åt kansliet att ha en fortsatt kommunikation med talmännen kring genomförandet 
av ett digitalt förbundsmöte. 

 
 

8. FM: Förbundsstyrelsens talespersoner 
 

Föreligger lista över talespersoner för verksamhetsmålen på förbundsmötet 2019. 
Förbundsstyrelsen kompletterar med talespersoner för förbundsmötet 2020. 
 



  Protokoll 6/2020  
  

3 
 

Beslut:  Uppdras åt kansliet att komplettera listan med namn på talespersoner enligt styrelsens 
genomgång. Bilaga. 

 
 Uppdras åt kansliet att skicka underlag till de utsedda talespersonerna. 
   
  

9. FM: Motioner med förslag till förbundsstyrelsens yttrande  
 

Föreligger motion från riksföreningen SOL, som handlar om att förbundet ska verka för 
förstärkning av kompetensen hos de befintliga lärosätena samt att om behovet finns verka 
för att utöka antalet utbildningsplatser hos de befintliga lärosätena.  

  
 Föreligger även ett förslag till svar på motionen. 
 
 Förbundsstyrelsen diskuterar motionen och förslaget till svar.  
 
Beslut:  Förbundsstyrelsen beslutar att besvara motionen enligt förslag på svar.  
 
 

10. FM: Förslag till proposition (1) om framtidens förbundsmöte 
 
Föreligger förslag till proposition om formerna för framtidens förbundsmöte. Jeanette 
Reinbrand föredrar ärendet.  

 
 Förbundsstyrelsen diskuterar och ger inspel på förslaget. 
 
Beslut:  Uppdras åt kansliet att med förbundsstyrelsens förslag på ändringar sammanställa 

propositionen om formerna för framtidens förbundsmöte inför utskick till förbundsmötet. 
 

- Under rubriken Mellantidsinitiativ och alternativ fora för medlemsinflytande ange 
aktivitet på Riksstämman som ett exempel på aktivitet. 

- Under rubriken Vad kostar ett förbundsmöte? ska det tydliggöras att även 
riksföreningarna har kostnader för förbundsmötet.  

   
 

11. FM: Förslag till proposition (2) om hur behov av transparens och formalia 
säkerställs i samband med kommande stadgeändring om enskilda  
medlemmars möjlighet att begära extra förbundsmöte 

 
Föreligger förslag till proposition om transparens och formalia vid enskilda medlemmars 
begäran om extra förbundsmöte. 

 
Chaim Zlotnik förklarar bakgrunden till varför en gräns på 10 % beslutades vid förra 
förbundsmötet. 
 

Beslut:  Propositionen om transparens och formalia vid enskilda medlemmars begäran om extra 
förbundsmöte godkänns enligt förslag. 
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12. FM: Förslag till proposition (3) om ändring av lydelse i förbundets stadgar 
angående förbundsmötets åligganden 
 
Föreligger förslag till proposition om ändring av lydelse i förbundets stadgar angående 
förbundsmötets åligganden. Anna Ekmer redogör för propositionen. 

 
Beslut:  Propositionen om ändring av lydelse i förbundets stadgar angående förbundsmötets 

åligganden godkänns enligt förslag. 
   
  

13. FM: Hedersutmärkelser och priser (konfidentiellt) 
 
 

14. FM: Lägesrapport jan-sept. 2020 
 

Föreligger förslag till lägesrapport från förbundsstyrelsen till förbundsmötet om 
verksamheten under perioden januari till september 2020.   

 
 Förbundsstyrelsen ger inspel. 

 
Jenny Måhlgren berättar att det på förbundsmötet kommer hållas en muntlig dragning om 
verksamhetsåret 2020, vilken kommer att vara än mer aktuell. Särskilt ett år som detta med 
coronapandemi kan mycket hända på kort tid som får stor påverkan på verksamheten.  

 
Beslut:  Förslaget godkänns med ett förtydligande om fri prissättning under kapital 7 Oral hälsa. 
 Kansliet tillåts göra redaktionella ändringar och vissa tillägg i rapporten.  
 
 

15. Rapport från kursverksamheten 
 
Föreligger lägesrapport från kursverksamheten.  
 
Jenny Måhlgren rapporterar, efter att ha varit i kontakt med Jonas Nordvall, bland annat om 
att bokningsläget i september för höstens kurser nästan låg på samma nivå som för ett år 
sedan vilket är positivt. Kursverksamheten har utvecklat en digital lösning för några av de 
planerade fysiska kurser under hösten, delar av gruppen deltar fysiskt, andra deltar via Zoom. 
 
Två negativa händelser som påverkat kursverksamheten är dels att Malmö universitet som är 
en samarbetspartner till förbundet när det gäller att producera kurser med hjälp av deras 
anställda föreläsare samt att stå för lokaler, har bestämt att inte tillåta detta fram till januari 
2021. Detta har lett till att kursverksamheten blivit tvungna att ställa in ett antal fulltecknade 
kurser under hösten. Och dels en ökad smittspridning av coronaviruset i Uppsala, där 
förbundet har planerade kurser. Arbete pågår för att möjliggöra ett digitalt deltagande på 
dessa kurser.  
 
Jenny Måhlgren berättar också att Elin Valentin från kursavdelningen varit och fotograferat 
på kurser för att visa hur det numera ser ut och går till, särskilt praktiskt arbete med 
händerna vilket är svårt att ersätta digitalt. 
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Förbundsstyrelsen ger inspel. 
 
Rapporten läggs till handlingarna.  
 

 

16. Rapport från Tandläkartidningen 
 

Föreligger lägesrapport från Tandläkartidningen.  
 
Hilda Zollitsch rapporterar att för 2020 ligger intäkterna på 83 procent av intäkterna för 
motsvarande period 2019, en minskning med 17 procent. Printintäkterna i senaste numret 
(nr 10/2020) är endast fem procent lägre än i motsvarande utgåva 2019. De digitala 
intäkterna har ökat med nästan 200 procent jämfört med 2019. 
 
Hilda Zollitsch berättar att hon just lyssnat på ett seminarium av IRM, Institutet för reklam- 
och mediestatistik, om annonsmarknaden. De berättade att marknaden generellt när det 
gäller digitala annonser har gått från 20 % till 58 % 2019 och tvärtom för tryck. Hilda menar 
att med den informationen är Tandläkartidningen förskonade jämfört med andra.  
Hilda Zollitsch berättar att de arbetar för fullt med en så kallad nativebilaga (native = 
innehållsannonsering) för att locka de företag som skulle ha deltagit i Swedental att 
annonsera lite extra i vårt stora mässnummer inför den digitala Riksstämman. Hon betonar 
att det är en kommersiell bilaga och att det också framgår i den. Hilda har fått positiv respons 
på bilagan från annonsörerna och tycker att det känns kul att testa detta nya sätt, något 
redaktionen haft för avsikt att arbeta med och nu fick en bra anledning att testa konceptet. 
 

 
 
Förbundsstyrelsen tackar för informationen.  
 
Rapporten läggs till handlingarna.  

  
 

17. Kansliet och ordförande: Lägesrapport inkl. kalendarium 
 

Föreligger information från kansliet och ordförande samt kalendarium.  
 
Jenny Måhlgren rapporterar utifrån kanslirapporten.  
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Chaim Zlotnik rapporterar från möte med Saco Hälso- och sjukvård. Det finns ett stort värde i 
deltagandet i nätverket. Tillsammans har de skrivit en debattartikel ”Dags att arbetsgivaren 
lyssnar på medlemmarnas behov” kopplat till att regeringen har aviserat 500 miljoner kronor 
till krisstöd för personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg som har arbetat med 
covid-19. Detta för att framhålla att det är viktigt att fördelningen av pengarna är 
genomtänkt. 
 
Chaim Zlotnik berättar att de haft möte med de nordiska tandläkarförbunden och bland 
annat fått information om att det norska landsmötet kommer att hållas digitalt. Chaim har 
också haft möte med Hans Göransson kring SIS-standarden Patientdelaktighet i 
personcentrerad vård (SIS/TK 602) och deltagandet i kommittén. Hans Göransson kommer 
att avsluta uppdraget i kommittén i och med att standarden är färdig och arbetet avslutat. 
 
Chaim Zlotnik berättar att hedersmedlem Dick Ylander gått bort.  

  
 

18. Ekonomi: Fördelningsprinciper för administrativ service (konfidentiellt) 
 
 

19. Ekonomi: Text om budget och avgifter 2021 

 
Martin Karlgren föredrar ärendet.  
 

Beslut:  Textförslaget om budget och avgifter för Sveriges Tandläkarförbund för år 2021 godkänns 
som handling till förbundsmötet 2020.  

 
 

20. Ekonomi: Förslag till budget 2021 (konfidentiellt) 
 
 

21. Ekonomi: Ersättning till förtroendemän samt försäkringsskydd (konfidentiellt) 
 

 

22. Balanslista FS-beslut (konfidentiellt) 
 
 

23. Förslag på datum för sammanträden 2021 
 
Föreligger förslag på datum för sammanträden för styrelsen 2021. 
 
Förbundsstyrelsen diskuterar. 
 

Beslut:  Följande datum för 2021 beslutas; 28–29 januari, 8 mars, 23 april, 14 juni, 6 september, 
11 oktober, 9 december, samt förbundsmöte den 10 december. 
 
Uppdras åt kansliet att redan nu skicka ut mötesdatumen för 2021 som Outlook-inbjudan. 
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24. Förfrågan om nomineringar till Socialstyrelsens vetenskapliga råd inom 
områdena Karieslära och Allmän klinisk tandvård  
 
Föreligger förfrågan från Socialstyrelsen som söker förslag på tandläkare att ingå i två av 
Socialstyrelsens vetenskapliga råd, det ena området är Karieslära (som har två råd) och det 
andra är Allmän klinisk tandvård. I nuläget behövs en till varje område då tidigare deltagare 
slutat. 
 
Chaim Zlotnik föreslår Gunnel Hänsel Pettersson till uppdraget inom området Karieslära 
 

Beslut:  Uppdras åt Chaim Zlotnik att tillfråga Gunnel Hänsel Pettersson om uppdraget att ingå i 
Socialstyrelsens vetenskapliga råd inom området Karieslära. 
Uppdras åt Chaim Zlotnik och Per Vult von Steyern att ta fram ett namn till det vetenskapliga 
rådet inom Allmän klinisk tandvård. 
 
 

25. FDI: Policy 2030 
 
Jeanette Reinbrand föredrar ärendet.  

 
FDI har tagit fram dokumentet ”Vision 2030: Delivering Optimal Oral Health for All”, som 
färdplan för nästkommande tio år. Medlemsorganisationerna har nu möjlighet att ge sina 
synpunkter på denna policy. Kansliet efterfrågar förbundsstyrelsens inspel på ”Vision 2030: 
Delivering Optimal Oral Health for All”. Ett avstämningsmöte kommer också att äga rum med 
de nordiska tandläkarförbunden innan kansliet skickar in Tandläkarförbundets 
ställningstagande. 
 
Förbundsstyrelsen diskuterar frågor som kompetensutveckling och ledarskap. 
 

Beslut: Uppdras åt kansliet att skicka ut underlag och frågeställningar när FDI skickat ut handlingarna 
och att förbundsstyrelsen skyndsamt återkommer med eventuella synpunkter. Kansliet kan 
anordna ett digitalt möte om förbundsstyrelsen har åsikter i frågan och vill diskutera dessa. 
Förbundsstyrelsen aviserar Jeanette Reinbrand om ett digitalt möte önskas. 
 
 

26. Rapport från Dialogmöte tandvård den 10 september  
 
Föreligger Powerpointpresentationer från mötet som riksföreningarna Tjänstetandläkarna 
och TEV, Tandläkare – Egen Verksamhet hade representanter på. 
 
Rapporten läggs till handlingarna. 
 
 

27. Rapport från ST-rådet den 17 september 
 
Föreligger rapport från Gunilla Carlsson från mötet med ST-rådet den 17 september, samt 
Powerpointpresentationer från Socialstyrelsen. 
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Peter Schulz var också med på mötet genom Branschföreningen Privattandläkarna. Peter 
framhäver Gunilla Carlssons inspel på mötet om ST-handledarnas situation och 
Socialstyrelsens ansvar, vilket ledde till diskussion och fick ta en stor del av mötets tid i 
anspråk.  
 

Beslut: ST-handledarnas situation tas upp igen på förbundsstyrelsens möte den 3 dec.  
 

 

28. NPO Tandvård  
 

Protokollet från NPO Tandvårds möte den 27 augusti 2020 föreligger för kännedom. 
 

 

29. Rapport från riksföreningarna 
 
Punkten bordläggs. 
 
 

30. Rapport från Tandläkare-Sällskapet 
 
Per Vult von Steyern rapporterar från Svenska Tandläkare-Sällskapet och om arbetet med 
den digitala Riksstämman. Det är en spännande utveckling av verksamheten som nu sker. 
Hittills har Odontologisk Riksstämma fått in 9 000 anmälningar via arbetsgivare, vilket redan 
överskrider det försiktigt satta målet om 7 000. Anmälningen på webben för varje enskild 
tandläkare, med flera, har inte öppnat ännu - så deltagarantalet kommer sannolikt att öka. 
Per berättar att inspelningar av föreläsningar till Riksstämman i kansliets lokaler har 
påbörjats. Ett par rum på kansliet har gjorts om till studiomiljöer.  
 
 

31.   Övriga frågor 
 

Peter Schulz har en fråga gällande inspel till Veronika Palms utredning om jämlik tandhälsa. 
Jenny Måhlgren berättar att den finns med i planeringen av kommande verksamhetsplan.  

  
 

32.   Mötets avslutande 
 
Chaim Zlotnik tackar för sammanträdet och avslutar mötet. 

 
 
 

 Chaim Zlotnik     Vid protokollet 
 Ordförande 
 
 
 Justeras    Anna Ekmer 

 
  

Peter Schulz 


