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Förbundsstyrelsen  
Sammanträde 4 februari 2022 
Mötet sker via Teams 
 

Närvarande:                                                                       Tjänstemän: 

Chaim Zlotnik, ordförande  Anna Ekmer, vid protokollet 
Urban Alsenmyr Jenny Måhlgren 
Gunilla Carlsson  Martin Karlgren 
Patrik Andrén Jonas Nordvall 
Peter Schulz Hilda Zollitsch, p 1–21  
Per Vult von Steyern Jeanette Reinbrand, p 22–27 
Emma Lingtell, adjungerad Stud   
Patricia De Palma, suppleant 
Carina Bergman, suppleant 

Isabel Brundin, suppleant 
Ulrika Rebhan, suppleant 
Nathalie Wåhlin, suppleant, p 5–33  
   
 

1. Sammanträdets öppnande  
 
Ordförande Chaim Zlotnik hälsar alla välkomna. Chaim välkomnar särskilt Ulrika Rebhan, 
nyvald suppleant, och Emma Lingtell som är studerandeordförande och som deltar på sitt 
första möte som adjungerad ledamot. Chaim kommenterar regeringens och 
Folkhälsomyndighetens besked att merparten av restriktionerna mot covid-19 tas bort i nästa 
vecka, den 9 februari, vilket kan komma att påverka formen på kommande möten.  

 
 Mötet öppnas. 
 
 

2. Utseende av sekreterare 
 

Beslut: Anna Ekmer utses att föra protokoll. 
 
  

3. Utseende av justerare   
 
Beslut: Per Vult von Steyern utses att jämte ordföranden justera protokollet.  
 
 

4. Fastställande av föredragningslista  
 

Chaim Zlotnik anmäler en övrig fråga; Medlemskap i Folk och Försvar.  
 
Gunilla Carlsson berättar att det är möte i ST-rådet den 25 februari och undrar om 
förbundsstyrelsen har några frågor de vill att hon ska lyfta.  
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Beslut:  Föredragningslistan fastställs med följande tillägg under punkten 32. Övriga frågor; 
a) Medlemskap i Folk och Försvar, Chaim Zlotnik 
b) Eventuella frågor att lyfta på ST-rådet den 25 februari, Gunilla Carlsson 

  
 

5. Presentation av FS-ledamöter och suppleanter samt tjänstemän  
 
Förbundsstyrelsen och tjänstemännen presenterar sig. 
 
 

6. Konstituering av styrelsen 
 
Beslut: Sveriges Tandläkarförbunds styrelse konstitueras enligt utskickad lista. Punkten förklaras 

omedelbart justerad.  
  
 

7. Föregående mötesprotokoll (konfidentiellt)   
 

 

8. Rapport från kursverksamheten 

 
Föreligger rapport från kursverksamheten.  
 
Jonas Nordvall rapporterar från kursverksamheten och berättar att året började lite skakigt 
då de tvingades skjuta upp fullsatta kurser, bland annat på grund av sjukdom hos föreläsare. 
Prognosen för vårterminen ser bra ut och gårdagens besked om att pandemirestriktionerna 
släpps skapar bättre förutsättningar för kursverksamheten.  
 
Jonas Nordvall presenterar kursstatistik baserat på bokningar av vårens kurser sedan den 15 
oktober då vårens kursbokning öppnade. Den visar bland annat att 64 % av de som bokat 
vårens kurser är tandläkare, 21 % tandsköterskor, 12 % tandhygienister och 3 % angav övrigt. 
Av tandläkarna som bokat kursplats har 69 % angett att de är medlemmar i någon 
riksförening. 
 
Jonas Nordvall berättar att kursverksamheten har en monter tillsammans med Riksstämman 
på Svenska Tandsköterskeförbundets Yrkeskonferens som pågår nu den 3–4 februari på 
Clarion Hotel Sign i Stockholm. Syftet är att visa upp kursutbudet och programpunkter på 
Riksstämman som riktar sig mot tandsköterskor. 
 
Nästa möte i fortbildningsrådet är den 18 februari. På mötet ska de bland annat fastställa 
den kommande kurskatalogen och diskutera rekryteringen i kursnämnderna.  
 

 

9. Rapport från Tandläkartidningen 

 
Föreligger rapport från Tandläkartidningen.  
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Hilda Zollitsch berättar att det finns en oro för tillgången och prisutvecklingen på papper 
framöver, bland annat på grund av en storstrejk på pappersbruk i Finland som kan komma att 
påverka tidskriftspapperstillgång och priser i Sverige. Även distributions- och portokostnader 
ökar. 
 
Hilda Zollitsch presenterar en sammanfattning av Tandläkartidningens verksamhetsår 2021, 
bland annat nämner hon deras årskrönika som var med i nummer 1, 2022. Den mest klickade 
artikeln på Tandläkartidningens webbsida under 2021 var ”Oseriösa tandläkare blir av med 
legitimationen”, publicerad den 18 mars.   
 
Hilda Zollitsch berättar också vad som förväntas ske under 2022, exempelvis att 
Tandläkartidningen är värd för det nordiska vetenskapliga temat i Tandläkartidningen samt 
arbetet med utveckling av webben. Valåret kommer sannolikt att prägla 
nyhetsrapporteringen. Björn Klinge slutar till sommaren som vetenskaplig redaktör och Hilda 
uppmanar förbundsstyrelsen att inkomma med eventuella tips på ersättare. 
 
Jenny Måhlgren tillägger att förbundsstyrelsen gärna får inkomma med idéer till kommande 
medlemssidor, det vill säga de sidor i Tandläkartidningen som förbundet förfogar över. Det 
finns redan en årsplan med ämnen, men den går att justera. Jenny nämner också att det finns 
en tidningsledningsgrupp som träffas regelbundet. Tidningsledningsgruppen består av Hilda, 
Martin och Jenny och ofta deltar försäljningschefen på Mediakraft.  
 
 

10. Kansliet och ordförande: rapport inkl. kalendarium  
 
Föreligger kanslirapport. 
 
Jenny Måhlgren kommenterar den pågående rekryteringen av efterträdare till Tina Nilsson 
som går i pension vår. Det är svårt att få tag på redovisningsekonomer och förbundet tar 
gärna emot eventuella tips på lämpliga kandidater.  
 
Jenny Måhlgren berättar att efter Lärarförbundets inträde i Saco den 1 januari 2022 har 
kallelse till en extrakongress den 17 mars 2022 mottagits. Frågan som ska behandlas på 
kongressen är en proposition om att utöka styrelsen från elva till tolv ledamöter med 
följande fyllnadsval. Frågan är inte oväntad men förbundet har framfört kritik över den 
bristande transparensen om att ett sådant scenario inte redan hanterats i samband med 
beslutet för inträde. I praktiken får beslutet om att utöka styrelsen i Saco ingen större 
förändring för Sveriges Tandläkarförbund.  
 
Chaim Zlotnik berättar att han deltagit på möte med HTA-O (Health Technology Assessment – 
Odontology), en organisation skapad för att säkerställa att det finns systematiska 
översiktsstudier inom tandvård. Den finns som ett parallellspår eftersom SBU (Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering) inte har resurser eller intresse för att 
tillgodose detta. Arbetet leds av dekanen Gunilla Klingberg, Malmö universitet. Chaim Zlotnik 
sitter i referensgruppen. 
 
Chaim Zlotnik berättar att han blivit kontaktad av en norsk journalist angående rasism inom 
tandvården. På frågan om situationen inom den svenska tandvården svarade Chaim att han 
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inte ser att det är ett stort problem i Sverige då många tandläkare, de senaste 30 åren, har 
utländsk bakgrund.   
 
Chaim Zlotnik och Jenny Måhlgren berättar att de i vår planerar att gå på 
TandhygienistDagarna, vilket är Sveriges Tandhygienistförenings årliga utbildningsdagar. 
 
Jenny Måhlgren informerar om en justering i kalendariet, den internationella 
patientkonferensen i Göteborg ”The International Forum on Quality and Safety in 
Healthcare” flyttas från april till 20–22 juni. 
 
 

11. Förslag till arbetsordning för förbundsstyrelsen 2022 
 
Föreligger förslag till arbetsordning för förbundsstyrelsen för 2022 inklusive instruktion för 
arbetsfördelning mellan förbundsstyrelsen, förbundsordförande och kanslichef. 
 

Beslut:  Arbetsordningen för förbundsstyrelsen 2022 godkänns efter en mindre justering; ”Ordinarie 
ledamot som har förhinder att delta i förbundsstyrelsens sammanträde ska anmäla detta till 
ordföranden, i anslutning till det kommande mötet, samt meddela om suppleant kommer.” 
Bilaga 1. 
 
 

12. Utseende av tre ledamöter till Svenska Tandläkare-Sällskapets styrelse 
 
Varje riksförening inkommer med förslag på ledamöter. 

  
Riksföreningen TEV föreslår Ulf Bongenhielm. Tjänstetandläkarna föreslår Urban Alsenmyr. 
SOL föreslår Per Vult von Steyern, nuvarande ordförande för Svenska Tandläkare-Sällskapet.  

  
Beslut:  Förbundsstyrelsen utser Ulf Bongenhielm, Urban Alsenmyr och Per Vult von Steyern att ingå i 

Svenska Tandläkare-Sällskapets styrelse.  
  

Uppdras åt kansliet att omedelbart bjuda in de nya ledamöterna till nästa möte, som är 
redan på måndag den 7 februari. Punkten förklaras därmed omedelbart justerad. 
 
 

13. Utvärdering av förbundsmötet 2021 

 
Föreligger protokoll från förbundsmötet den 10 december 2021 och reviderade stadgar som 
gäller från 1 januari 2022. 
 
Jenny Måhlgren presenterar en sammanfattning av förbundsmötet och besluten som togs.  
 
Förbundsstyrelsen kommenterar ett par skrivningar i stadgarna, bland annat om associerat 
medlemskap. 
 

Beslut:  Att ge kansliet i uppdrag att genomföra en översyn av det associerade medlemskapet, 
paragraf 2:2.2 i stadgarna, någon gång under mandatperioden 2022–2024.  
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14. Ekonomi: Ekonomistyrning och redovisning i Sveriges Tandläkarförbund och 
TSAB 
 
Föreligger huvudprinciper för ekonomistyrningen i Sveriges Tandläkarförbund. Beslut 
angående TSAB tas på separat styrelsemöte. 
 
Martin Karlgren är föredragande.  
 

Beslut: Dokumentet om ekonomistyrning och redovisning i Sveriges Tandläkarförbund godkänns 
enligt förslag. Bilaga 2.  

 
 

15. Ekonomi: Firmateckning och attester 
 
Föreligger förslag till firmatecknare samt attest/utanordningsbehörighet och 

attest/utanordningsregler. 

 

Martin Karlgren är föredragande. 
 

Beslut:  Firmatecknare och attester godkänns enligt förslag. Bilaga 3.  
 
 

16. Ekonomi: Delegering av beslutsrätt med anvisningar 
 
Delegering av beslutsrätt med anvisningar föreligger som information till förbundsstyrelsen.  
 
Martin Karlgren är föredragande. 
 
Informationen biläggs protokollet, för kännedomsbilaga. 
 
 

17. Ekonomi: Plan för ekonomiärenden 2022 till styrelsen i STF och TSAB 
 

Föreligger förslag till plan för ekonomiärenden 2022. Beslut angående TSAB tas på separat 
styrelsemöte. 
 
Martin Karlgren är föredragande. 
 

Beslut: Planen för ekonomiärenden till styrelsen i Sveriges Tandläkarförbund år 2022 fastställs enligt 
förslag. Bilaga 4. 
 
 

18. Ekonomi: Ersättning till förtroendevalda samt försäkringsskydd 2022 
 
Föreligger information om arvoden samt ersättning för intäktsbortfall, information om 
resebokning och kostnadsersättning för resor samt information om tjänstereseförsäkring.  
 
Martin Karlgren är föredragande.  
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Beslut: Ersättning till förtroendevalda samt försäkringsskydd 2022 fastställs enligt förslag med en 
rättelse av suppleanternas arvode. Bilaga 5. 

 
 

19. Ekonomi: Representationspolicy för Sveriges Tandläkarförbund och TSAB 
 
Föreligger förslag till representationspolicy för Sveriges Tandläkarförbund och Tandläkarnas 
service AB. Beslut angående TSAB tas på separat styrelsemöte. 
 
Martin Karlgren är föredragande.  
 
Jenny Måhlgren tar upp att det kan komma att ske granskningar av fackförbunds policys när 
det till exempel gäller alkoholmängd. 
 

Beslut: Representationspolicy för Sveriges Tandläkarförbund 2022 fastställs enligt förslag. Bilaga 6. 
 
 

20. Ekonomi: Placeringspolicy och placeringsriktlinjer för värdepapper 2022 
 
Föreligger placeringspolicy och placeringsriktlinjer för Sveriges Tandläkarförbund. 
 
Martin Karlgren är föredragande.  
 

Beslut: Placeringspolicy och placeringsriktlinjer för värdepapper 2022 fastställs enligt förslag. Bilaga 

7.  

 
Mötet ajourneras för styrelsemöte i Tandläkarnas Service AB. 
 
 

21. Policy marknadsföringsavtal (konfidentiellt)  
 
 

22. Verksamhetsplanering: Sveriges Tandläkarförbunds verksamhetsplan 2022 
 
Föreligger förslag till verksamhetsplan för Sveriges Tandläkarförbund för år 2022. De på 
förbundsmötet beslutade verksamhetsmålen för 2022–2024 föreligger för kännedom.  
 
Jenny Måhlgren är föredragande.  
 

Beslut: Uppdras åt kansliet att göra vissa justeringar i Sveriges Tandläkarförbunds verksamhetsplan 
för 2022. Ny version, se bilaga 8. 
 
 

23. Verksamhetsplanering: Kartläggning inför påverkansarbete 
 
Jenny Måhlgren är föredragande och visar upp arbetsmaterial över hur kansliet strategiskt 
arbetar med påverkansarbete.  
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24. Konsultavtal CED General Meeting 2023 (konfidentiellt) 
 

 

25. Verksamhetsplanering: Representation i och kontaktpersoner för externa organ 
2022 
 
Föreligger förslag till representation i och kontaktpersoner för externa organ 2022, nationellt 
och internationellt.  
 
Jenny Måhlgren är föredragande. Jenny uppmärksammar om justering i rubriken till 
”kontaktpersoner för och representation i”. Syftet med justeringen från den tidigare rubriken 
"representation i” är att tydliggöra att vissa uppdrag har en mer passiv karaktär då det inte 
alltid finns befintliga arbetsgrupper i alla organ. 
 

Beslut: Förslaget till representation i och kontaktpersoner för externa organ 2022 godkänns efter en 
mindre justering. Bilaga 9.  

 
 

26. Verksamhetsplanering: Fastställa ansvariga för Sveriges Tandläkarförbunds 
policydokument för 2022 

 
Föreligger lista över Sveriges Tandläkarförbunds policydokument och förslag på 
kontaktpersoner i förbundsstyrelsen och handläggare från kansliet för respektive 
policydokument för 2022.  
 

Beslut: Förslaget för 2022 på kontaktpersoner i förbundsstyrelsen och handläggare från kansliet för 
respektive policydokument i Sveriges Tandläkarförbund godkänns med några justeringar. 
Bilaga 10. 

  
 

27. Remissvar/ställningstagande angående utredningen om 
Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter 
 
Föreligger förslag till remissvar. Förbundsstyrelsen hade gett Sveriges Tandläkarförbunds 
Etikkommitté i uppdrag att tillsammans med kansliet förbereda analysen och framtagandet 
av förslag till svar. 
 
Jeanette Reinbrand är föredragande.  
 

Beslut: Uppdras åt Jeanette Reinbrand att formulera remissvaret utifrån förbundsstyrelsens 
synpunkter.  
 
 

28. Balanslista FS-beslut (konfidentiellt) 
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29. Rapport från riksföreningarna 

 
Tjänstetandläkarna (TT) 
Ordförande Chaim Zlotnik rapporterar att det pågår sedvanlig facklig aktivitet i föreningen. 
Chaim berättar också att det har slutits ett avtal inom Akademikeralliansen som exempelvis 
ska ge bättre pensioner åt de yngre.  
 
Tandläkare – Egen Verksamhet (TEV)  
Ordförande Patrik Andrén berättar att TEV har styrelsemöte den 11 februari på 
Tandläkarförbundets kansli. Patrik berättar att TEV planerar en rundresa och att de troligtvis 
startar med Malmö i slutet av maj. Patrik informerar också om att TEV kommer att ha sitt 
årsmöte i Göteborg två veckor före Riksstämman. 
 
Studerandeföreningen (STUD)  
Centralordförande Emma Lingtell rapporterar från Studerandeföreningen. Hon berättar att 

de hade sitt första centralstyrelsemöte den 29 januari där de bland annat beslutade om årets 

två fokusområden; revidera stadgar samt att jämföra utbildningarna mellan lärosätena och 

eventuellt ifrågasätta skillnaderna. Emma nämner också att Studerandeföreningen kommer 

att ha en digital kickoff den 26 februari. 

 
Riksföreningen för tandläkare inom Forskning, Utbildning och Specialisttandvård (SOL) 
Finns inget att rapportera från SOL. 

 
 

30. Rapport från Tandläkare-Sällskapets internatmöte i december 2021 och från 
mötet med specialist- och ämnesföreningarna i januari 2022 

 
Per Vult von Steyern rapporterar från Svenska Tandläkare-Sällskapet och deras senaste 
möten.  
 
Per Vult von Steyern berättar att Sällskapets styrelse hade internatmöte på Ombergs 
Turisthotell i mitten av december. De nyvalda ordförandena i riksstämmenämnden 
respektive stipendienämnden deltog, Maria von Beetzen och Agneta Karsten.  
 
Per Vult von Steyern uttrycker att de behöver skapa en Riksstämma som är mindre sårbar för 
yttre omständigheter, som en pandemi. De kan inte längre räkna med avtal från regioner 
som garanterar deltagare långt i förväg, vilket gör att de behöver ta fram en budget som 
håller för ett lägre deltagarantal. Även val av ort och dagens intervall mellan Stockholm och 
Göteborg diskuterades. 
 
Per Vult von Steyern berättar att de under januari hade två uppstarts/utvärderingsmöten, 
det ena med ämnes- och specialistföreningarna och det andra med myndigheter och företag. 
 
 

31. NPO tandvård  
 

Föreligger mötesprotokoll från NPO tandvård för kännedom. 
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32.   Övriga frågor 
 
Chaim Zlotnik har anmält en övrig fråga; Medlemskap i folk och försvar. Detta med tanke på 
oron i omvärlden. Många fackliga organisationer är medlemmar och det är viktigt att inte 
tandvården glöms bort i krissituationer. Chaim uttrycker att det också skulle kunna vara en 
bra möjlighet för förbundet att knyta kontakter.  
 
Gunilla Carlsson berättar att det är möte i ST-rådet den 25 februari om förbundsstyrelsen har 
några frågor de vill att hon ska lyfta.  
 

Beslut:  Uppdras åt kansliet att ta fram ett underlag i frågan om medlemskap i Folk och Försvar till 
nästa förbundsstyrelsemöte den 9 mars. 
 
Uppdras åt kansliet att lägga till ST-rådets möten i kalendariet. Gunilla Carlsson mejlar årets 
mötesdatumen till Anna Ekmer. 

 
 

33.   Mötets avslutande 
 
Chaim Zlotnik tackar för ett inspirerande möte och avslutar mötet.  

 
 
 

 Chaim Zlotnik     Vid protokollet 
 Ordförande 
 
 
 Justeras    Anna Ekmer 

 
  

Per Vult von Steyern 


