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Närvarande ledamöter

Patrik Andrén
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Nathalie Wåhlin

Styrelsemöte

Tandläkare - Egen Verksamhet
Organisationsnummer: 802003-4248

Möte nr: 1917

Datum och tid: 3 sep 2021 kl 09:00 - 16:00

Plats: Stockholm

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 nyrekrytering till en 50% kanslitjänst som delas med STF. 

Remissvar för jämlik tandhälsa har skickats in från TEV till regeringskansliet.

Förfrågan inkommit från Malmö Universitet om att få ta del av TEV:s medlemsregister inför en studie

som skall utföras av mastersstudenter.

Styrelsen diskuterade frågan och fastställde att vi kan vara behjälpliga till forskning och etiskt prövade

studier för att lämna ut våra medlemmars mailadresser. Register kommer inte att  lämnas ut till

marknadsföring eller försäljningssyften.

Prövning görs i enskilda fall på styrelsemöten.

Mail från medlemmar diskuterades, ordförande svarar dessa.

6. Rekrytering medlemmar
Visionen är att alla fyra lärosäten skall besökas under en period av två år,  för infomöten/medlemspanel

och rekrytering. Förslag på att man håller ett möte på våren och ett möte på hösten , där höstmötet även

innefattar Årsmötet.

Där diskuteras hjärtefrågor och presentation av TEV:s roll och påverkansarbete. I samband med

mötet ordnas en intressant föreläsning.

Kanslitjänsten blir ett viktigt verktyg i rekryteringen.
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7. Mailadresser för styrelsemedlemmar
Banken önskar en företagsmailadress för att hantera TEV:s ärenden. Förslag  läggs att ha mailen på STF

(för ordförande och kassör) och då ev även hemsidan. Detta får skötas av kanslitjänsten.

8. Kommande årsmöte
Agendan sattes för årsmötet på Steam Hotel 21-22/10. 

9. Medlemsinformation
Marie-Louise börjar under börjar 21-09-06 på STF kansli.

10. TEV:s ekonomi
Monica (kassör) gick igenom balans-och resultatrapporten. Föreningen har en god ekonomi.

Vi minskar ner vårt avtal med Föreningshuset till en lägre nivå och utökar med kanslitjänsten på STF.

11. Utredningen jämnlik tandhälsa
TEV:s remissvar ligger som länk på facebook och hemsidan. 

12. Rapport Förbundsstyrelsen
Inget nytt från FS. TEV driver på frågorna kring sockerskatt, gemensam medlemsrekrytering med STF,

grundutbildningens utmaningar och kvalitet,  och ffa obligatorisk efterutbildning skall lyftas och föras in

som punkter på agendan.Skall även ta upp behov av bevakning av ärenden som tex nyligen kommit in

gällande estetisk tandvård där ARN �ck ärendet. 

13. Rapport Förbundets ekonomi
Ekonomin är fortsatt påverkad av sviktande intäkter ( ffa kursverksamheten är starkt påverkad av

pandemiläget)

14. Information från Tandläkarsällskapet
Det blir en fysisk och digital riksstämma i år. På programmet blir det bland annat  AI, internethälsa & etik.

15. Samverkan Privattandläkarna
Inget nytt att rapportera.

16. Övriga frågor

17. Nästa sammanträde
Årsmötet 21-22 oktober. Mötes datum för nästa år preliminärbokades.

18. Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.  
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