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Närvarande ledamöter

Patrik Andrén

Monica Eklund

Maria von Beetzen

Peter Schulz

Nathalie Wåhlin

Inspirationsmöte

Tandläkare - Egen Verksamhet
Organisationsnummer: 802003-4248

Möte nr: 1915

Tema: Strategi, Marknad & Ledningsgrupp

Datum och tid: 19 mar 2021 kl 09:00 - 16:00

Plats: Steam Hotel Västerås

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 Maria von Beetzen.  

4. Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

5. Rapporter och inkomna skrivelser
Det har inkommit ett antal diverse frågor från medlemmarna som sedan har fått hjälp av styrelsen.

Diskussion har förts angående rapporten om att antalet deslegitimerade tandläkare har ökat markant

senaste två åren.  Ordförande skickar in materialet till förbundsstyrelsen för att ta upp ärendet/frågan på

styrelsemötet.

6. Rekrytering medlemmar
Diskussion och brainstorming förs kring strategier för rekrytering av medlemmar.

Förslag som lades: 

- Vid läge delge "regionsansvar" för ledamöterna i styrelsen där man ansvarar för medlemmarna i det

området, för att hålla och skapa engagemang.  Då kan förslagsvis hållas regionala möten för

medlemmarna där man ordnar med föreläsning/föredrag.

- Viktigt att nå ut till och synas på tandläkarhögskolorna; initiera samarbete med Stud.

- Följa upp och hålla omvärldsbevakning på hur tandläkare väljer att arbeta; starta eget kontra ta en

anställning. Identi�era kriterier för att anses vara egen företagare och därmed medlem i TEV.

- Kurs som hålls av TEV i förbundets regi(?) Ex på kurs: "Starta Eget" tema, konventionell kurs  men även

digitalt.

7. Kommande årsmöte
Årsmötet skall om allt går enligt plan med pandemin 21/10-21 på Steam hotel med i stora drag samma

upplägg som planerades i höstas men som �ck ställas in.

 Dagen läggs upp i två block; föreläsningar och föredrag hålls före och efter lunch.  Sedan hålls ett

workshop/forum innan årsmötet startar.
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Ordförande

Patrik Andrén

Sekreterare

Nathalie Wåhlin

Justerare

Maria von Beetzen

Ort och datum

8. Medlemsinformation
Ordförandebrev har skickats ut under 2020 och under 2021. Årsmöte planeras, info och inbjudan skall ut

till medlemmarna under våren.

Peter lyfter funderingar kring odontologiskt råd och funktionen "dialog forum" på hemsidan.

9. TEV:s ekonomi
Ekonomin är god. 

10. Utredningen jämnlik tandhälsa
Diskussion och tankar bollas kring ämnet. Beslutas att info skall läggas ut på hemsidan  för att

medlemmarna ser var TEV anser om utredningen.

11. Rapport Förbundsstyrelsen
Information från Peter och Nathalie om vad som togs upp på  senaste FS mötet; bl a Utredningen om

Jämlik tandhälsa, kursverksamhetens utmaningar och arvodering. av styrelsen.

12. Rapport Förbundets ekonomi
Förbundets ekonomi är ansträngd till följd av pandemin.

13. Information från Tandläkarsällskapet
Maria informerar om Riksstämman 2021 som planeras bli en hybrid; blandning av digital och  fysiskt

stämma. Ämnesföreningarna fått förfrågan om att ta fram program/ämnen som de anser är viktigast att

få ut till tandläkare på fältet. Forskningskonferensen kommer att föras in som ett spår i programmet.

14. Samverkan Privattandläkarna
Inget aktivt samarbete föreligger i dagsläget.

15. Samverkan Kansliet
Planer �nns på att inleda samarbete med kansliet om administrativ tjänst. 

16. Övriga frågor
Inga övriga frågor.  

17. Nästa sammanträde
Nästa möte är planerat till 2021-05-21 kl 09:00.  

18. Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.  
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