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Närvarande ledamöter

Patrik Andrén

Marina Sabelström

Monica Eklund

Maria von Beetzen

Peter Schulz

Nathalie Wåhlin

Ej närvarande

Peter Franzén

TEV Styrelse

Tandläkare - Egen Verksamhet
Organisationsnummer: 802003-4248

Möte nr: 1911

Datum och tid: 16 okt 2020 kl 09:00 - 16:00

Plats: Tandläkarförbundet

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 från styrelseledamöter och inkomna skrivelser
Patrik rapporterar att han genomgått en medieträning på förbundet. Inga inkomna skrivelser från

medlemmar. Tra�ken på Facebook har ökat senaste tiden.

Peter S rapporterar att diskussionsunderlag gällande ersättning för  förtroendevalda tagits fram i våras,

FS skjutit på frågan till senare. 

En av lägenheterna som funnits i STFs ägo har nu sålts. 

Påbörjat framtagande av diskussionsunderlag för ev obligatorisk efterutbildning.

Maria meddelar att programmet för den digitala Riksstämman är klar, programmet riktar sig till hela

teamet.

Marina informerar att hemsidan har uppdaterats med bl a �lmen som Patrik och Chaim medverkat i. Det

som är kvar att uppdateras är bl a lite info om styrelsemedlemmarna samt att valberedning och

revisorernas namn också skall �nnas med.

Nathalie visar lite statistik från hemsidans kampanjer/annonser och tra�ken till Tandläkarportalen.

6. Kommande årsmöte
Planeringen i stort sett klar gällande årsmötet på Steam Hotel. Det blir en större uppslutning än

föregående år, eventet med sitt upplägg verkar vara intressant. Lite detaljer kvar att ordna inför

årsmötet.
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Sekreterare

Nathalie Wåhlin

Justerare

Monica Eklund

Ort och datum

Motioner som inkommit; motionerna  läggs som diskussionspunkt på dagorningen där medlemmarna får

rösta mellan 2-3 alternativ i hur vi agerar i frågorna.

7. Medlemsinformation
Diskussion fördes i hur vi får större medlemsengagemang, aktivitet på sociala medier osv diskuterades.

Förslag på barometer-fråga på hemsida/mail. Marina �ck i uppdrag att ordna med det.

8. TEV:s ekonomi
Monica  meddelar att ekonomin är god, inga förändringar.

9. Rapport Förbundsstyrelsen
FS möten har under året skett digitalt och har fungerat tillfredsställande. Se även §5 där Peter S

informerade om diskussionsunderlag  som planeras/tagits fram.

10. Rapport Förbundets ekonomi
Ekonomin är något ansträngd pga rådande Covid19 situation.

11. Planering 2021
Beslut om att TEVs styrelsemöten planeras att ligga efter FS möten, för att kunna få aktuell rapportering

och information från Förbundet. Mötesdatum för 2021 preliminär bokades; två möten på våren, två på

hösten samt årsmötet + konstituerande möte. Digitala möten kommer att  hålls i kombination med IRL.

I Februari 2021 planeras en Kick-off för styrelsen.

12. Information från Tandläkarsällskapet
Riksstämman har nu programmet klart, allt blir digitalt och det blir möjligt att köpa tillgång till

Riksstämman för 100 kr/person. Då får man under 12 mån  access till föreläsningar och paneldebatter,

likt en "Play" tjänst.

13. Samverkan Privattandläkarna
Ordförande meddelar att han haft ett möte med PT angående ev framtida samverkan.

14. Övriga frågor
Beslut togs för att höja gränsen för inköp på föreningens bankkort från 5000 kr till 50 000 kr, samt att

ordförande  också skall ha ett bankkort.

15. Nästa sammanträde
Årsmötet 12:e november på Steam Hotel i Västerås

16. Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.  
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