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Förbundsstyrelsen  
Sammanträde 11 oktober 2021 
 

 

Närvarande:                                                                       Tjänstemän: 

Chaim Zlotnik, ordförande  Anna Ekmer, vid protokollet 
Urban Alsenmyr, ej p 9 Jenny Måhlgren 
Gunilla Carlsson  Martin Karlgren 
Patrik Andrén Jonas Nordvall 
Peter Schulz Hilda Zollitsch, p 7-10, 13-20 
Per Vult von Steyern, ej 25-29, 31-32 Jeanette Reinbrand, p 8, 9, 11, 13, 20, 21 
Suhaib Hurani, ej p 12-16 Lea Lobelius, p 20 
   
Utöver styrelsen: 
Alexandra Ioannidis Olsson, valberedningens sammankallande, p 10  
   
 

1. Sammanträdets öppnande  
 
Ordförande Chaim Zlotnik hälsar mötesdeltagarna välkomna och öppnar mötet. 

 
 

2. Utseende av sekreterare 
 

Beslut: Anna Ekmer utses att föra protokoll. 
 
  

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

4. Fastställande av föredragningslista  
 
Beslut:  Föredragningslistan fastställs. 
  
 

5. Föregående mötesprotokoll (konfidentiellt)   
 

 

6. Rapport från kursverksamheten  
 

Föreligger rapport från kursverksamheten.  
 
Jonas Nordvall rapporterar från kursverksamheten och berättar att det glädjande nog är en 
märkbar ökning av antalet kursbokningar efter att pandemirestriktionerna togs bort i slutet 
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av september. Fler arbetsgivare tillåter nu sina medarbetare att delta på kurser. Det stora 
intresset har lett till att många kurser är fullbokade. Fredagen den 15 oktober öppnar 
bokningen till vårens kurser. 

 
Jonas Nordvall berättar att fortbildningsrådet i september hade ett fysiskt internatmöte som 
var mycket uppskattat och givande. Bland annat genomfördes gruppdiskussioner om 
pandemins påverkan på kursverksamheten och en analys av den utveckling som 
restriktionerna tvingat fram. På internatet diskuterades också hur kursverksamheten fortsatt 
ska kunna säkerställa en lokal förankring. Begreppen kontinuerlig och obligatorisk 
fortbildning var andra ämnen som diskuterades. Jonas berättar att mer detaljer och tankar 
kring hur vi på bästa sätt säkerställer att en ökad andel tandläkare kontinuerligt fortbildar sig 
och hur förbundet kan bli en garant för kvalitet kommer att presenteras för 
förbundsstyrelsen på något av de två kommande styrelsemötena. 
 

 

7. Rapport från Tandläkartidningen 

 
Föreligger rapport från Tandläkartidningen.  
 
Hilda Zollitsch berättar att nativebilagan inför Riksstämman ger en intäkt på 300 000 kr, vilket 
är dubbelt så mycket som förra årets produktion. Hilda berättar att tidsramen varit längre i 
år, med ett bättre material från annonsörerna och fler personer från verksamhetens olika 
delar (Riksstämman, kurs, Tandläkartidningen och förbundet) som skrivit artiklar och 
underlag.  
 
Hilda Zollitsch och Jenny Måhlgren berättar att redaktionen och tidningsledningsgruppen 
tillsammans med konsulter på Media720 analyserat tidningens möjligheter, potential och 
digital utveckling. Hilda berättar att Tandläkartidningen behöver erbjuda ett bättre digitalt 
innehåll. Hemsidan behöver bli modern och tekniskt kompatibel för att kunder och 
annonsörer ska vilja stanna kvar. Till exempel så behöver hemsidan bli mobilkompatibel. 
Kostnaderna för denna förbättring kommer att fördelas på flera år och finns med i 
budgetförslaget. Innehållet i print och i de digitala kanalerna kan förstärka varandra och 
samexistera.  
 
Rapporten läggs till handlingarna. 
 
 

8. Kansliet och ordförande: rapport inkl. kalendarium   
 
Föreligger kanslirapport och kalendarium.  
 
Jenny Måhlgren ger en kort sammanfattning av den skriftliga rapporten och gör ett tillägg 
angående förfrågan från BBC som inte längre är aktuell.  
 
Jenny Måhlgren berättar apropå kalendariet att hon och Chaim inte kommer att åka till CED:s 
General Meeting i Bryssel den 19 november, utan i stället medverka alla tre dagarna på 
Riksstämman. 
 
Förbundsstyrelsen diskuterar Tandläkarförbundets programpunkter på Riksstämman,  
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”Konkurrensen om kompetensen” samt ”Vad vill politikerna?”. Förbundsstyrelsen önskar 
interagera med deltagarna på Riksstämman och informera om aktuella frågor. Jenny 
Måhlgren nämner att en möjlig form är att samla in frågor från besökare på Tandläkartorget 
och sedan ha ”heta stolen” vid ett givet klockslag varje dag. Jenny får i uppdrag att undersöka 
möjligheterna för en sådan aktivitet. 
 
Kanslirapporten läggs till handlingarna. 
 
 

9. Förbundsmöte (FM) 10 december: Förslag till formalia 
 

Föreligger förslag till kallelse, föredragningslista, mötessekreterare och mötesregler för 
förbundsmötet den 10 december 2021.  
 

Beslut: Förslag till formalia för förbundsmötet 2021 godkänns för utskick. Punkten omedelbart 
justerad.  
 

 

10. FM: Rapport från valberedningen (konfidentiellt) 

 
 

11. FM: Förslag till proposition 1: Formerna för framtidens förbundsmöte 
(konfidentiellt) 

 
 

12. FM: Förslag till proposition 2: Nya arvoden till förbundsstyrelsen (konfidentiellt)  
 
 

13. FM: Förslag till proposition 3: Ändring av lydelse i förbundets stadgar angående 
förbundsmötets sammansättning (konfidentiellt) 
 
 

14. FM: Motioner  
 

Föreligger en inkommen motion. 
 
Motionen handlar om tandsköterskornas utbildning. Jenny Måhlgren och Chaim Zlotnik har 
förberett ett förslag till svar som mejlades ut till förbundsstyrelsen några dagar innan mötet.  

 
Förbundsstyrelsen diskuterar motionen och förslaget till svar.  

 
Beslut: Förbundsstyrelsen godkänner efter en mindre justering förslaget till motionssvar. Det 

justerade svaret biläggs protokollet. Bilaga 1. Punkten omedelbart justerad.   
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15. FM: Förbundsstyrelsens talespersoner 
 
Föreligger förslag på talespersoner ur förbundsstyrelsen till punkterna på förbundsmötet. 
Som talesperson för propositionerna föreslås även tjänstemän. 
 

Beslut:  Förslaget till talespersoner för förbundsmötet godkänns. Punkten omedelbart justerad. 
Bilaga 2. 
 
Uppdras åt kansliet att till de utsedda talespersonerna för målområdena skicka ut tillhörande 
policydokument som underlag. 
 
 

16. FM: Förslag till lägesrapport jan-sept. 2021 
 
Föreligger förslag till lägesrapport från förbundsstyrelsen till förbundsmötet om 
verksamheten under perioden januari till september 2021. 
 
Chaim Zlotnik berättar att han redan framfört några redaktionella ändringsförslag till kansliet.  
 

Beslut: Förslaget till lägesrapport för januari-september 2021 godkänns med möjlighet till 
redaktionella ändringar. Punkten omedelbart justerad.   

 
 

17. Förslag till verksamhetsmål för Sveriges Tandläkarförbund 2022–2024 
(konfidentiellt) 

 
 

18. Ekonomi: Text om budget och avgifter 2022 
 
Föreligger förslag till text om budget och avgifter för 2022. Martin Karlgren föredrar ärendet.  
 

Beslut: Textförslaget om budget och avgifter för Sveriges Tandläkarförbund för år 2022 godkänns 
som handling till förbundsmötet 2021. Punkten omedelbart justerad.   
 
 

19. Ekonomi: Förslag till budget 2022 (konfidentiellt) 
 
 

20. Sockerprojektet 
 
På förra förbundsstyrelsemötet förespråkade styrelsen sockermärkning och att genomföra en 
informationskampanj om socker. 
 
Föreligger förslag på aktiviteter inklusive kostnader för att arbeta med sockerprojektet 2021–
2022.  
 
Lea Lobelius föredrar ärendet.  
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Förbundsstyrelsen diskuterar de olika förslagen.   
  
Beslut:  Förbundet ska arbeta med sockermärkning genom påverkansarbete. Detta påverkansarbete 

ska ske inom ordinarie budget. Förbundet ska genomföra informationskampanjer i form av 
filmer/animationer/tävlingar. Budgeten för kampanjerna fastställs till 86 000 kr. 

 
 

21. Enkät till studenterna 
 
Jeanette Reinbrand föredrar ärendet. Nästan 200 studentmedlemmar besvarade enkäten. 
Frågorna rörde om de i dag känner en oro att utsättas för diskriminering kring etnicitet, ålder 
och kön i sitt framtida yrke som tandläkare, samt hur Studerandeföreningen skulle kunna 
arbeta med frågorna. Resultatet visar att ca 30 % känner en oro för att utsättas för 
diskriminering och att den oron är jämnt fördelad på de tre diskrimineringsgrunder som 
frågorna gällde.   
 
Kansliet kommer att återkoppla enkätresultatet till Studerandeföreningen.  
 
 

22. Medlemsrekrytering  
 

Beslut: Kansliet får i uppdrag att inför styrelseinternatet den 3–4 februari 2022 ta fram ett underlag 
kring hur förbundet skulle kunna stötta riksföreningarna i arbetet med medlemsrekrytering. I 
arbetet med att ta fram underlaget ska kansliet förhöra sig med riksföreningarna om hur de 
arbetar med rekrytering och vilka insatser som tidigare gjorts.  

 
 

23. Myndigheters arbete inom området tandvård  
 
Beslut: Kansliet får i uppdrag att till styrelseinternatet den 3–4 februari 2022 ta fram ett underlag om 

myndigheters arbete inom området tandvård.  
 
 

24. Sacos kongress 2021 

 
Jenny Måhlgren och Chaim Zlotnik informerar om Sacos kommande ordinarie kongress den 
10–11 november. Sveriges Tandläkarförbund har ett mandat till 2021 års kongress. Chaim är 
anmäld som kongressledamot. Jenny deltar som gäst och om Chaim skulle få förhinder är 
hon anmäld som ersättare. Handlingarna till kongressen publiceras på kongresswebben 
senast fredagen den 15 oktober. 
 
Jenny Måhlgren berättar att det förväntas bli ett stort fokus på utbildningskvalitet. En 
betydande händelse blir också att Lärarförbundet förväntas väljas in som nytt förbund i Saco, 
vilket gör lärare till en stor yrkesgrupp inom federationen eftersom Lärarnas Riksförbund 
redan är ett medlemsförbund. 
 
Förbundsstyrelsen diskuterar. 
 
Rapporten läggs till handlingarna. 
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25. Rapport från FDI General Assembly – Sydney 2021 digitalt 

 
Chaim Zlotnik och Jenny Måhlgren rapporterar från det digitala FDI-mötet. Bland annat 
diskuterades NCD-frågor och karies, en viktig fråga särskilt i låginkomstländer. Miljö och 
hållbarhet var en annan fråga som skapade stort engagemang. Det togs beslut om 
policydokument för FDI. Till ny president valdes Ihsane Ben Yahya från Marocko, och fler 
kvinnor än vid tidigare möten valdes in till de olika positionerna. Församlingen röstade också 
för kommitténs förslag att lägga till en skrivning i stadgarna som ger möjligheten att vid 
behov kalla till digitala möten, detta trots en lång debatt driven av Filippinerna som var emot 
förslaget. 
 

Beslut: Uppdras åt kansliet att göra FDI:s policydokument nåbara för förbundsstyrelsen. 
  

Rapporten läggs till handlingarna. 
 

 

26. Balanslista FS-beslut (konfidentiellt) 

 
 

27. NPO tandvård  
 

Föreligger mötesprotokoll från NPO tandvård för kännedom. 
 
 Informationen läggs till handlingarna. 
  
 

28. Rapport från ST-rådets möte den 23 september  
 
 Gunilla Carlsson rapporterar från ST-rådets möte den 23 september och berättar att en 

skriftlig redogörelse kommer. Peter Schulz medverkade också på mötet som representant 
från Privattandläkarna. 
 

Gunilla Carlsson berättar att nästa möte med ST-rådet äger rum den 2 december och att 

förbundsstyrelsen gärna får ge henne input inför mötet.  

 

Styrelsen tackar för rapporten. 

 

Beslut: Uppdras åt kansliet att till nästa förbundsstyrelsemöte den 9 december förbereda en punkt 

om ST-rådet och vilken strategi förbundet ska ha kring detta. 

 

 

29. Rapport från riksföreningarna   
 
Tjänstetandläkarna (TT) 
Ordförande Chaim Zlotnik rapporterar. Arbetet med fackliga frågor, såsom LAS och 
pensioner, fortgår enligt plan. Chaim berättar att den kommande TT-kanalen beskriver 
Tjänstetandläkarnas verksamhet och att han ska se till att förbundsstyrelsen får ta del av 
medlemsbladet. 
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Tandläkare – Egen Verksamhet (TEV)  
Ordförande Patrik Andrén berättar att det nu närmar sig datumet för TEV:s årsmöte den 21 
oktober. Patrik berättar att de kommer att bjuda in TEV:s nya kommunikatör Marie-Louise 
Ågren och Hilda Zollitsch från Tandläkartidningen.  
 
Studerandeföreningen (STUD)  
Centralordförande Suhaib Hurani berättar att Studerandeföreningen har haft en fysisk kickoff 
för förtroendevalda, denna gång i Göteborg, vilket var första gången för föreningen. Peter 
Lingström, professor i kariologi vid Göteborgs universitet, var inbjuden och höll en 
föreläsning och talade bland annat om olika karriärvägar. Studerandeföreningen arbetar med 
planerandet av deltagandet på Tandläkartorget på Swedental, och planerar sitt 
föreningsmöte och en sittning i samband med Riksstämman. Vid föreningsmötet sker val till 
ny centralordförande för Studerandeföreningen. Suhaib berättar att han inte kommer att 
ställa upp för omval och tackar på förväg för en givande tid i förbundsstyrelsen.  
 
Riksföreningen för tandläkare inom Forskning, Utbildning och Specialisttandvård (SOL) 
Ingen rapport. 
 
 

30. Rapport från Tandläkare-Sällskapet  
 
Per Vult von Steyern, ordförande i Svenska Tandläkare-Sällskapet rapporterar. Han berättar 
att det inte inkommit lika många anmälningar till Riksstämman vid den här tidpunkten som 
tidigare år. Per berättar att det är ett fullspäckat program, med bland annat AI och etik. Det 
har varit ett stort engagemang från specialist- och ämnesföreningarna, till exempel så gör de 
egna teaserfilmer och kommer också vara mer publika i år genom FutureLab och 
Dialogscenen. Det så kallade Myndighetstorget, med tandvårdens myndigheter, är fullbokat. 
Riksstämman Play kommer att finnas som komplement i år med lite annat innehåll. 
 
Per Vult von Steyern berättar också att de har haft uppstartsmöte i Göteborg med 
Föreningen Svensk Dentalhandel och Svenska Mässan inför arrangerandet av Riksstämman 
2022 med temat ”Vart är vi på väg? Tandvården på spåret” eller ”Vår tid är nu”. 
 
 

31.   Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor. 
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32.   Mötets avslutande 
 
Chaim Zlotnik tackar och avslutar mötet.  

 
 
 

 Chaim Zlotnik     Vid protokollet 
 Ordförande 
 
 
 Justeras    Anna Ekmer 

 
  

Gunilla Carlsson 


