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Förbundsstyrelsen  
Internatsammanträde 9-10 juni 2022, Skepparholmen Nacka 
 

 

Närvarande:                                                                       Tjänstemän: 

Chaim Zlotnik, ordförande  Jenny Måhlgren, vid protokollet 
Urban Alsenmyr Martin Karlgren 
Patrik Andrén  Jonas Nordvall 
Gunilla Carlsson  Hilda Zollitsch 
Peter Schulz  
Patricia De Palma 
Carina Bergman, suppleant 
Isabel Brundin, suppleant 
Ulrika Rebhan, suppleant 
Nathalie Wåhlin, suppleant 
  
Frånvarande: 
Per Vult von Steyern 
Emma Lingtell, adjungerad Stud  
 
 

1. Sammanträdets öppnande  
 
Ordförande Chaim Zlotnik hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  

 
 

2. Utseende av sekreterare 
 

Beslut: Jenny Måhlgren utses att föra protokoll. 
 
  

3. Utseende av justerare   
 
Beslut: Peter Schulz utses att jämte ordföranden justera protokollet.  
 
 

4. Fastställande av föredragningslista  
 

Större delen av internatmötet kommer att ske i workshop-form, enligt separat program med 
några inbjudna gäster, som också det återfinns under denna punkt. Under fredagen deltar 
också Per Vult von Steyern.  
 
Chaim Zlotnik anmäler en övrig fråga gällande Danmarks förfrågan om sympatiåtgärd kring 
Litauens beslut att lämna FDI. 

 
Beslut:  Föredragningslistan fastställs med övrig fråga under punkten 12. 
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5. Föregående mötesprotokoll (konfidentiellt)   
 

 

6. Rapport från kursverksamheten 

 
Föreligger rapport från kursverksamheten.  
 
Jonas Nordvall och Patricia De Palma rapporterar från kursverksamheten och beskriver 
arbetet och samarbetet inom och mellan kursnämnderna.  
 
Göran Friman har genomfört två utbildningstillfällen för omsorgspersonal i Karlstad. Man 
hade till de första utbildningstillfällena bjudit in observatörer från Filipstad vilket föll väl ut 
och intresset väcktes och planeringen kring motsvarande satsning i Filipstads kommun 
fortsätter under hösten. Jonas uppmanar styrelsen att använda eventuella kontaktvägar i 
kommuner runt om i Sverige för att få fler intresserade kommuner och beskriver planen med 
kommunikation till fler kommuner. Styrelsen konstaterar vikten av att driva frågor kring 
äldres munhälsa.  
 
I fortbildningsrådet har särskilt diskuterats vikten av att snabbt kunna ställa om på grund av 
förändringar och ändrade förutsättningar i vår omvärld. Samt det ständigt pågående arbetet 
med konkurrensanalys. 
 
Årets preliminära omsättning för 2022 är 23 mkr och det ser fortfarande ut att vara möjligt 
att uppnå. 

 
 

7. Rapport från Tandläkartidningen 

 
Föreligger rapport från Tandläkartidningen.  
 
Hilda Zollitsch berättar att rapporten är lik den som skickades ut till förra mötet. Hilda 
informerar om de personalförändringar som nu sker på redaktionen. Peter Söderström 
efterträder Janet Suslick som går i pension efter 22 år som reporter på Tandläkartidningen. 
Bodil Lund börjar efter sommaren som vetenskaplig redaktör och efterträder då Björn Klinge.  
 
Hilda Zollitsch beskriver beteenden hos annonsörer som under de senaste två åren påverkats 
av såväl pandemi som materialbrist och osäkerheter i världen. Redaktionen följer 
försäljningsbudgeten noga och eventuella avvikelser analyseras noga med annonssäljarna. 
 
Lanseringsdatum för nya webben är den 3 oktober. 
 
 

8. Kansliet och ordförande: rapport inkl. kalendarium  
 

Föreligger kanslirapport. 
 
Chaim Zlotnik och Jenny Måhlgren går igenom informationen i rapporten. Sedan rapporten 
skickades ut har två seminarier kring socker spelats in och publicerats. En debattartikel med 
rubriken ”Sluta att bråka och håll er till fakta, politiker” har Chaim undertecknat tillsammans 
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med övriga ordföranden i Saco-förbunden. Artikeln publicerades på Aftonbladet.se den 9 juni 
2022. 

 
 

9. Ekonomi: Budgetdirektiv för 2023 (konfidentiellt) 
 
 

10. Hedersutmärkelser och priser 2022 
 

Styrelsen diskuterar kring skrivelsen att förbundsmötet utser hedersmedlem. Det är positivt 
att hedersmedlemmar utses var tredje år.  
 
Några namn på möjliga pristagare nämns och skrivs ner av kansliet. 
 

Beslut:  Kansliet ska återkomma med förslag till justering av stadgarna inför mötet 2024, 
skrivningarna kring suppleant som är ordförande i Riksstämmenämnden, processen kring att 
utse hedersmedlem och eventuella justeringar i ekonomiska beslut och årsredovisning 
kopplat till förbundsmötet var tredje år ska ses över. 

 
 

11. Balanslista FS-beslut (konfidentiellt) 
 
 

12. Övriga frågor 
 
Danmarks förfrågan om sympatiåtgärd kring Litauens beslut att lämna FDI. 
 
Styrelsen diskuterar komplexiteten i frågan och konstaterar unisont att det är mindre 
fördelaktigt att splittra FDI än att hörsamma förfrågan från Litauen. Det tar lång tid att bygga 
upp en gemensam organisation efter den typen av splittringar och det skulle inte gynna den 
samlande tandläkarprofessionen.  
 
 

13. Mötets avslutande 
 
Chaim Zlotnik tackar och avslutar mötet. 
 
 

 Chaim Zlotnik     Vid protokollet 
 Ordförande 
 
 
 Justeras    Jenny Måhlgren 

 
  

Peter Schulz 


