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PROTOKOLL  

Sveriges Tandläkarförbunds förbundsmöte den 4 december 2020 

Digitalt möte i Zoom, med röstning via omvänd acklamation och i mötesverktyget VoteIT. 

Närvarande: 
Talman Björn Smedberg 
Vice talman Lars Hagerström 
Teknisk mötesledare Anna Bergkvist 
Teknisk mötesledare Johan Groth 
Ombud (protokollsbilaga) 
Förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter 
Hjälpfondsnämndens ordförande 
Yrkesrevisor och förtroendevald revisor 
Tjänstemän från kansliet 
Inbjudna gäster och pristagare 
 

1. Förbundsmötets öppnande 
 
Tekniska mötesledaren Anna Bergkvist berättar att mötet spelas in. Förbundsordförande Chaim 
Zlotnik inleder mötet och tar i sitt anförande särskilt upp coronapandemin och dess påverkan på 
2020, vilket också resulterat i att vi inte kan ses för detta förbundsmöte. I slutet av anförandet 
berättar Chaim att han vill börja mötet med en inspelad hälsning från socialminister Lena Hallengren. 
Med dessa ord förklarar Chaim det digitala förbundsmötet 2020 öppnat.  
 
 

2. Fastställande av röstlängd 
 
Talmannen Björn Smedberg berättar att röstlängden kommer att fastställas i VoteIT, där ombuden är 
registrerade, och påpekar att det inte blir något upprop. 
 
Vice talman Lars Hagerström berättar att det är 42 närvarande ombud och läser upp allas namn.  
 
Beslut: Röstlängden fastställs till 42 närvarande ombud (protokollsbilaga). 
 
 

3.   Utseende av justeringspersoner tillika rösträknare 
 
Talmannen önskar förslag på två justeringspersoner. Talmannen understryker att omröstningar sker i 
VoteIT så rösträkningen behöver inte ske på mötet, däremot får voteringarna gärna stämmas av för 
protokollet. 
 
Beslut: Sara Fransson, Tjänstetandläkarna (TT), och Olof Thörne, Tandläkare - Egen Verksamhet (TEV) 

utses till justeringspersoner. 
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4.   Utseende av mötessekreterare 
 
Beslut: Anna Ekmer utses till mötessekreterare.  
 
 

5. Förbundsmötets stadgeenliga inkallande 
 
Kallelsen skickades ut via mejl till riksföreningarna den 20 oktober och samtidigt lades handlingarna 
ut på förbundets hemsida för de som var berättigade att läsa dem.  
 
Beslut: Förbundsmötet finner mötet stadgeenligt utlyst.  
 
 

6. Fastställande av föredragningslista 
 
Beslut: Förbundsmötet fastställer föreslagen föredragningslista.  
 
 

7. Fastställande av mötesregler 
 
Beslut: Förbundsmötet fastställer föreslagna mötesregler. 
 
 

8. Verksamheten 2019 
 

8.1 Verksamhetsberättelse 2019 
 
Talmannen berättar att under denna punkt redovisas Sveriges Tandläkarförbunds verksamhet under 
2019 och likaså verksamhetsberättelserna för Sveriges Tandläkarförbunds Etikkommittés och 
Hjälpfondsnämndens verksamhet.  
 
Förbundsordförande Chaim Zlotnik föredrar Sveriges Tandläkarförbunds verksamhet 2019. Chaim 
inleder med att berätta att han även kommer redogöra för verksamheten 2020, enligt 
föredragningslistan punkten 9. Förbundsstyrelsens lägesrapport jan-sept. 2020. 

 
Därefter lämnar talmannen över ordet till Margaretha Lindqvist, Hjälpfondsnämndens ordförande, 
som informerar om Kamrathjälpens verksamhet. Margaretha framhäver att kåren har möjlighet att 
hjälpa sina kollegor och uppmanar mötesdeltagarna att sprida att Kamrathjälpen finns och att det är 
någonting att vara stolt över. Margaretha ger en stor eloge till stiftelsens styrelse och kontaktperson 
på kansliet för allas ansträngningar under detta tuffa år.  
 
Beslut: Mötet justerar röstlängden till 43 röstberättigade. Magdalena Freij har tillkommit. 
 
Beslut: Verksamhetsberättelsen för 2019 läggs till handlingarna. 
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8.2 Ekonomisk förvaltning 2019 
 
Auktoriserad revisor Stefan Norell redogör för revisionsberättelsen för 2019 som i år skrevs under 
digitalt. I berättelsen finns två uttalanden, det ena är att föreslå förbundsmötet att fastställa resultat- 
och balansräkningen, i det andra uttalandet rekommenderar revisorn en ansvarsfrihet till styrelsens 
ledamöter. 
 
Beslut: Förbundsmötet fastställer resultat- och balansräkningen för 2019.  
 
 

8.3 Ansvarsfrihet för 2019 
 
Beslut: Förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.  
 
Mötet ajourneras för en kort paus kl.10.10. 
 
Förbundsmötet återupptas kl.10.15. 
 
 

9. Förbundsstyrelsens lägesrapport jan-sept. 2020 
 
Förbundsstyrelsens lägesrapport för verksamheten januari till och med september 2020 
presenterades under punkten 8.1 Verksamhetsberättelse 2019. 
 
Beslut: Förbundsstyrelsens lägesrapport jan-sept. 2020 läggs till handlingarna. 
 
 

10. Förbundsstyrelsens propositioner 
 
Proposition 1: Transparens och formalia vid enskilda medlemmars begäran om extra förbundsmöte 
 
Sveriges Tandläkarförbunds förbundsstyrelse hemställer att förbundsmötet beslutar  

att  den stadgeändring avseende extra förbundsmöte som träder i kraft 2021 ska lyda: 
”Extra förbundsmöte 

Extra förbundsmöte kan hållas efter kallelse av förbundsstyrelsen, då den 

bedömer att visst ärende av brådskande natur bör underställas förbundsmötet. 

Ett extra förbundsmöte ska även hållas, om minst tio procent av Sveriges 

Tandläkarförbunds enskilda medlemmar skriftligen begär att ett sådant 

förbundsmöte sammankallas för att behandla ett angivet ärende. 

Förbundsstyrelsen ska kalla till extra förbundsmöte om revisorerna eller minst två 

riksföreningar så begär eller om revisorerna inte tillstyrker ansvarsfrihet för 

förbundsstyrelsen. Sådana extra förbundsmöten ska äga rum inom sex veckor 

från det att begäran inkommit till Sveriges Tandläkarförbund eller från det att 

revisorerna beslutat att inte tillstyrka ansvarsfrihet. 

 
Kallelsen till extra förbundsmöte ska utsändas senast två veckor efter att begäran inkom 
och senast fyra veckor före sammanträdet. Övrigt material utsändes senast en vecka 
före extra förbundsmötet. Vid extra förbundsmöte får endast de ärenden som föranlett 
det extra förbundsmötet behandlas.” 
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att  en begäran hanteras i enlighet med förbundsstyrelsens inriktningsförslag 
 

att  principen ”hellre fria än fälla” gäller vid hanteringen av begäran 
 
Talmannen meddelar att det blir omröstning eftersom propositionen gäller en stadgeändring, då 
krävs 2/3 majoritet för bifall.  
 
Teknisk mötesledare Johan Groth berättar kort hur röstningssystemet VoteIT fungerar. Ingen kan se 
vilka som röstat på vad eftersom det är krypterat i systemet, men resultatet visar hur många som 
röstat. Dvs gett bifall, gett avslag och avstått.  
 
Resultat; 41 av 43 röstade, varav 37 bifall, 1 avslag och 3 avstår. 
 
Beslut: Förbundsmötet fastställer förbundsstyrelsens förslag. 
  
    
Proposition 2: Formerna för framtidens förbundsmöte 
 
Sveriges Tandläkarförbunds förbundsstyrelse hemställer att förbundsmötet beslutar  

att  uppdra åt förbundsstyrelsen att återkomma med ett förslag på 

stadgeändring för ett förbundsmöte vartannat år 

att uppdra åt förbundsstyrelsen att återkomma med ett förslag på 

stadgeändring för att förbundsmötet hålls på våren 

att uppdra åt förbundsstyrelsen att återkomma med ett förslag på 

stadgeändring som säkerställer mellantidsinitiativ de år förbundsmötet 

inte hålls 

att yrkandet från 2019 års förbundsmöte om att förbättra närdemokratin för enskilda 

medlemmar är besvarat 

 
Beslut: Förbundsmötet fastställer förbundsstyrelsens förslag.  
 
 
Proposition 3: Ändring av lydelse i förbundets stadgar angående förbundsmötets åligganden 
 
På förbundsmötet 2019 behandlades propositionen ”Fortbildningsrådets instruktion och stadgar 
gällande förbundsmötet och förbundsstyrelsen”. Propositionen godkändes av förbundsmötet. 
Propositionen innehöll flera stadgeändringar. Förbundsstyrelsen anser nu att en av ändringarna som 
gjordes i förbundets stadgar, under 3:1 Förbundsmötet, 3:1.2 Förbundsmötets åligganden, den tredje 
att-satsen, blev felaktig i sin formulering. 
 
Förbundsstyrelsen önskar att ändra tillbaka den tredje att-satsen till den tidigare lydelsen, som är 
följande; 
 
att besluta i frågan om fastställande av de av förbundsstyrelsen framlagda 

resultaträkningarna och balansräkningarna för det gångna räkenskapsåret, 
 

Förklaringen till detta är att de framlagda resultat- och balansräkningarna som förbundsmötet ska ta 
ställning till i december gäller för föregående år. Eventuella strategiska beslut som kan knytas till det 
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årets räkenskaper måste därför ligga ytterligare minst ett år dessförinnan och har knappast bärighet 
på om förbundsmötet ska kunna fastställa resultat- och balansräkningarna för det gångna 
räkenskapsåret. 
 
Sveriges Tandläkarförbunds förbundsstyrelse hemställer att förbundsmötet beslutar  

att fastställa föreslagen ändring i § 3:1.2 Förbundsmötets åligganden, i Sveriges 
Tandläkarförbunds stadgar. 

 
Talmannen meddelar att det blir omröstning eftersom propositionen gäller en stadgeändring, då 
krävs 2/3 majoritet för bifall, och överlämnar till teknisk mötesledare Johan Groth för omröstning. 
 
Resultat; 42 av 43 röstade; 41 bifall, 0 avslag och 1 avstår. 
 
Beslut: Förbundsmötet fastställer förbundsstyrelsens förslag. 
 
 

11. Motioner 
 
En motion har inkommit från SOL (Riksföreningen för tandläkare inom Forskning, Utbildning och 
Specialisttandvård) som handlar om kompetensförsörjning inom de odontologiska 
universitetsutbildningarna i Sverige.  
 
Motionen består av två förslag: 

• Att STF verkar för förstärkning av kompetensen hos de befintliga lärosätena 

• Att STF, om behovet finns, verkar för att utöka antalet utbildningsplatser hos de befintliga 
lärosätena 

 
Talmannen lämnar över ordet till motionären, SOL:s ordförande Majid Ebrahimi, som berättar lite 
kort om bakgrunden.  
 

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet ger bifall till det första delen av motionen;  
Att STF verkar för förstärkning av kompetensen hos de befintliga lärosätena 

 
I den andra att-satsen; Att STF, om behovet finns, verkar för att utöka antalet 
utbildningsplatser hos de befintliga lärosätena, föreslår förbundsstyrelsen att förbundsmötet 
ger den delen av motionen bifall med tillägget ”om behovet och förutsättningarna finns” 
 

Talmannen redogör för förbundsstyrelsens förslag på tillägg i den andra att-satsen och frågar om 
motionären kan acceptera ändringen. SOL har inget emot ändring. 
 
Den andra att-satsen lyder därmed;  

• Att STF, om behovet och förutsättningarna finns, verkar för att utöka antalet 
utbildningsplatser hos de befintliga lärosätena 

 
Beslut: Förbundsmötet beslutar att bifalla motionen i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.  

 
 

12. Verksamhetsmål 2019–2021 för kännedom 
 
Sveriges Tandläkarförbunds verksamhetsmål för 2019–2021 föreligger för kännedom. 
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13. Budget och avgifter för 2021 
 
Förbundsstyrelsen lämnar förslag till budget och avgifter för verksamhetsåret 2021. 
 
Förbundsstyrelsen hemställer att förbundsmötet beslutar 

att godkänna förbundsstyrelsens förslag till budget för Sveriges Tandläkarförbund. 

att debitera riksföreningarna en medlemsavgift med 9,4 Mkr fördelat enligt nedan, 

Tjänstetandläkarna (TT) 6 775 397 kr 

Tandläkare - Egen Verksamhet (TEV) 2 381 746 kr 

Riksföreningen för tandläkare inom Forskning, Utbildning och Specialisttandvård (SOL) 
242 857 kr 

att besluta att ersättningen till styrelsens ledamöter baseras på ett fast årsarvode och ett 
rörligt mötesarvode enligt följande: 

Fast årsarvode; 
 Ordförande   392 474 kr/år 
 Vice ordförande  52 330 kr/år 
 Ledamöter inkl. Stud.     26 165 kr/år 
 Suppleanter     13 082 kr/år 
  
 Rörligt arvode; 
 Till samtliga ledamöter förutom ordföranden 3 175 kr/dag. 
 
Beslut: Förbundsmötet beslutar att fastställa förbundsstyrelsens förslag i sin helhet.  
 
 

14. Övriga frågor 
 
Föreligger inga övriga frågor. 
 
 

15. Utdelande av pris 
 

Förbundets förtjänstmedalj, Gotthard Dahlén-medaljen, tilldelas Peter Franzén. 
 
Till hedersmedlem i Sveriges Tandläkarförbund utses tandläkare Jan Lindhe. 
 

 

16. Förbundsmötets avslutande 
 
Förbundsordförande Chaim Zlotnik avtackar Studerandeföreningens ordförande för 2020, Elias 
Mansury, som varit adjungerad i förbundsstyrelsen.  
 
Chaim Zlotnik avslutar med att tacka för ett väl genomfört möte och för allas förberedelser inför 
detta digitala möte, med hopp om återseende på ett fysiskt förbundsmöte nästa gång.  
 
Björn Smedberg tackar och förklarar årets förbundsmöte avslutat. 
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Justeras:  Vid protokollet: 
 
 
 
Björn Smedberg  Anna Ekmer 
Talman  Mötessekreterare 
 
 
 
Sara Fransson 
Vald justerare 
 
 
 
Olof Thörne  
Vald justerare 
 


