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NÄRVARANDE

Ástvaldsdóttir, Álfheiður
Ekstrand, Jan
Karlsson, Lena
Lindgren, Lars-Erik
Tranæus, Sofia

Anmäld frånvaro

Ingen

Plats

Ågesta golfklubb

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§1
Utseende av justeringsperson

Utsågs Lars-Erik Lindgren.

§2
Godkännande av
föredragningslistan/ dagordning

§3
Föregående protokoll

§4
Rapport ordförande

Godkändes dagordningen.

Bordlades, ej tillgängligt.

Förre ordföranden Åke Nordlund har överlämnat
styrelseprotokoll och korrespondens från förra
mandatperioden.

1 (4)

PROTOKOLL 2005:002
SAMMANTRÄDE 2005-06-08

§5
Rapport vice ordförande

§6
Rapport sekreterare
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Inget att rapportera.

Medlemsmatrikeln kommer att uppdateras och
formateras så att det går att få adressetiketter.
Om möjligt ska komplett e-maillista tas fram för
eventuell övergång till elektronisk
informationsöverföring till medlemmarna.

§7
Rapport vice kassör

Förre kassören Ulrika Funegård har överlämnat allt
material gällande ekonomisk administration och
redovisning från förra mandatperioden.
Ulrika kommer att deklarera för förra budgetåret och
återkommer om det.
Lena ska kontakta banken för överföring av teckningsrätt
etc.

§8
Utskick medlemsavgift

Diskuterades att medlemskapet skulle kunna löpa över
en 3-årsperiod. Detta skulle minska trasslet med utskick
och kontroll av icke betalda avgifter.
Beslutades att i nästa utskick erbjuda medlemmarna två
alternativ: medlemskap för 2005 eller medlemskap för
2005-2007.

§9
Riksstämma 2005

Symposium
Torsdagen den 27/10 på förmiddagen i sal G1.
Forskningsrapporter
Jan har tillskrivit Cariologiavdelningarna i Umeå,
Göteborg, Malmö och Huddinge om intresse för att delta
med forskningsrapporter. Sju förslag till rapporter har
inkommit
och
dessa
är
anmälda
till
rikstämmoorganisationen.
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§ 10
Årsmöte 2005

§ 11
Ämneskonferens 2005
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Årsmöte 2005 kommer att äga rum torsdagen den 27/10
på eftermiddagen (direkt efter rapporterna) i sal G1.
Punkter på årsmötet: ekonomisk redovisning,
medlemsenkäten, ämneskonferens 2006 (Huddinge).

Diskuterades punkter att ta upp å årets ämneskonferens, t
ex ”roterande” föreläsningar. Med de knappa resurser
samtliga avdelningar besitter idag är det svårt att
upprätthålla spetskompetens i samtliga områden och
”gästföreläsare” är ett sätt att täcka kompetensen
nationellt.
Diskuterades kommunikationen mellan Göteborg och
styrelsen som pågått de senaste månaderna.
Beslutades att Jan skall kontakta Dowen för diskussion
angående ansvarsfördelningen vid anordnande av
ämneskonferensen 2005.

§ 12
Ämneskonferens 2006

§ 13
Föreningens webbsida

Huddinge är ansvariga för genomförandet av
ämneskonferensen 2006.
Diskuterades att bjuda in Edwina Kidd till
ämneskonferensen under temat ”Hur mycket behöver vi
exkavera?”. En annan punkt är den oseriösa
kursverksamhet för t ex tandsköterskor och
tandhygienister som pågår idag. Detta skulle vara en
naturlig uppföljning till temat vid ämneskonferensen
2002 i Huddinge.

Föreningens webbsida som förtjänstfullt skötts av
Douglas Bratthall under många år tas nu över av Heiða
som kontaktar Douglas för överföring.
Diskuterades om man borde köpa ett eget domännamn
till föreningen så att sidan inte behöver flyttas i
fortsättningen. Heiða tar reda på kostnader.

§ 14
Medlemsenkäten

Diskuterades om medlemsenkäten. Då endast 18 (?)
enkäter inkommit vid förra utskicket är det svårt att bilda
sig en uppfattning om vad medlemmarna i stort tycker
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om föreningen syfte, mål, och rörelse över tiden.
Beslutades att styrelsen skall sammanfatta ett förslag
baserat på diskussionsmaterialet från
fakulteterna/institutionerna samt från ämneskonferensen
2004 och presentera detta för diskussion och eventuellt
beslut vid årsmötet 2005.
§ 15
Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Ordförande

Justerat

Sofia Tranæus

Jan Ekstrand

Lars-Erik Lindgren

