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Närvarande ledamöter

Patrik Andrén

Monica Eklund

Maria von Beetzen

Peter Schulz

Nathalie Wåhlin

Styrelsemöte

Tandläkare - Egen Verksamhet
Organisationsnummer: 802003-4248

Möte nr: 1914

Tema: Styrelsemöte

Datum och tid: 12 feb 2021 kl 09:00 - 16:00

Plats: Teams eller Zoom

Protokoll

1. Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

3. Justeringsperson för dagens protokoll

Till justerare valdes Monica Eklund .  

4. Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

5. Rapporter och inkomna skrivelser

Patrik informerar om kontakt mellan STF kansli och PT kansli, diskussion kring att hyra in sig med kanslihjälp.

6. Medlemmar och frågeställningar

Frågor  från medlemmar kommer in till föreningshuset där styrelsen svarar och hjälper till med frågeställningarna.

7. Steam Hotel i oktober, innehåll

Bokat 21-22/10 med samma upplägg som tidigare med årsmöte. Innehållet kommer att �nslipas.

8. Utvärdering digitalt årsmöte

Diskussion kring hur årsmötet 2020 fungerade.

9. Val förtroendeposter
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Följande förtroendeposter behöver tillsättas:

Valberedningen: 3 st ledamöter

Lekmannarevisorer: 2 stycken samt 1 st suppleant

Styrelseledamöter: 1-2 där man kan erbjuda en adjungerande roll vid några möten för att känna på styrelsearbetet

10. TEV:s ekonomi

Monica informerade om ekonomin som är fortsatt god. 

11. Utredningen jämlik tandhälsa

Peter informerar om diskussion som förts i Tandläkarförbundets styrelse om att bl a vara proaktiv inför utredningen som

kommer att presenteras nästa månad. 

12. Rapport Förbundsstyrelsen

Digital internat har hållits i två dagar under januari för FS ledamöter och suppleanter. 

13. Rapport Förbundets ekonomi

Förbundets ekonomi är svårt ansträngd efter pandemiåret, ffa beroende på att kursverksamheten inte kunnat hålla kurser

som planerat.

14. Information från Tandläkarsällskapet

Maria informerar om Tandläkarsällskapets  arbete om bl a digitala riksstämman och att ekonomin blev bättre än förväntat.

Planerar nu för årets riksstämma som blir lite av en hybrid av föregående riksstämmor och den digitala från 2020. 

15. Propositioner årsmöte 2021

Styrelsen beslutar att vid workshop i mars se över och behandla:

- Konstituerande möte, hur skall den ligga i tiden efter årsmötet. 

- Motion 1 angående stadgeändring om att  utse ombud till förbundsmötet

- Motion 2 angående valbarhet av passiv medlem till förtroendepost. 

Ordförande kontaktar Beng Wikstad att vara adjungerad till punkten om Motion 1.

16. Samverkan Privattandläkarna

Styrelsen är positiva till samverkan och avvaktar fortsättningsvis PTs återkopplande efter mötet som hölls tidigare i höstas.

17. Övriga frågor

Styrelsen kommer bl a att arbeta mer med frågan om obligatorisk efterutbildning under året.

18. Nästa sammanträde

Nästa möte är planerat till 2021 03 19 för workshop i Västerås.  

19. Sammanträdets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.  
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Ordförande

Patrik Andrén

Sekreterare

Nathalie Wåhlin

Justerare

Monica Eklund

Ort och datum


