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Protokoll Årsmöte med Svensk Förening för Cariologi (SFFC) 

Datum: Fredag 13 november 2020 kl. 11.00-12.00 

Närvarande via Zoom: Gunnel Hänsel Petersson, Torgny Alstad, Anders Hedenbjörk Lager, 
Hans Sandberg, Peter Lingström, Anna Rinneby, Cajsa Fabricius, Dan Ericson, Daniela 
Vidojevic, Franziska Hetrodt, Kerstin Larsson, Kristian Havsed, Lena Karlsson, Marie 
Borgström Larsson, Peggy Näsman, Marie-Louise Åkesson, Viveca Andersson-Plyming, 
Kerstin Wennerholm, Carolina Bertilsson, Eva-Karin Bergström, Malin Stensson, Yoichi 
Ichizuka, Kerstin Willebrandt 
 
 

§ 1 Årsmötets öppnande av ordförande Gunnel Hänsel Petersson. 

§ 2  Årsmötet var stadgeenligt utlyst. 

§ 3 Dagordningen godkändes. 

§ 4 Till mötesordförande valdes Gunnel Hänsel Petersson. 

§ 5 Till mötessekreterare valdes Viveca Andersson-Plyming. 

§ 6  Till justeringspersoner valdes Kerstin Wennerholm och Kerstin Larsson. 

§ 7 Protokoll från årsmötet 2019 föredrogs av Hans Sandberg, godkändes och lades 
till handlingarna. 

§ 8 Verksamhetsberättelse för 2019 lästes upp av Hans Sandberg med följande 
tillägg: ”Konferensen på Långholmen gav en förlust på 64 874 kronor beroende 
på det rabatterade priset på 1900 kr per medlem. En förlust var dock sedan 
tidigare kalkylerad då ämneskonferensen ansågs viktig för att attrahera så 
många medlemmar som möjligt.” Verksamhetsberättelsen godkändes med 
ovanstående komplettering och lades till handlingarna. 

 
§ 9 Kassörens rapport 2019 lästes också av Hans Sandberg i kassör Anitas 

Häggbloms frånvaro.  

§ 10 Revisionsberättelse för 2019 lästes upp av Torgny Alstad och tillstyrktes efter 
klargörandet om konferensen. 
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§ 11 Beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet under den tid som revisionen 

omfattar. 

§ 12 Revisorer  
Torgny Alstad vald 2019 med två år kvar på mandatperiod. 
Marie-Louise Åkesson omvald 2019 med två år kvar på mandatperiod. 
 

§ 13  Task Force arbetsgrupp för cariologins framtid.  

Hans Sandberg berättade om läget för arbetsgruppen som bildades 7/1 2019 av 
ämnesföreträdarna och Hans Sandberg. Arbetsgruppen består idag av Hans 
Sandberg, Dan Ericson, Alfheidur Astvaldsdottir, Nicklas Strömberg/Karin 
Sunnegårdh Grönberg, Peter Lingström och Lars Gahnberg. Konstaterades att 
det är fortsatt viktigt att arbeta på många olika fronter med att lyfta ämnet 
cariologi.  Beslutades att nuvarande arbetsgrupp har ett Task Force-möte för 
att diskutera gruppsammansättning och uppdrag. Sammankallande Hans 
Sandberg kallar till zoommöte i nov-20 och gruppen utser framtida 
sammankallande. Adjungering till SFFC’s styrelsemöte diskuterades och 
arbetsgruppen återkommer till styrelsen i Malmö i frågan. 

§ 14 Certifiering  

Diplomutdelning och gratulationer till Maria André från Umeå.  

Gunnel Hänsel Petersson visar lista på de fyra som fram till idag har genomgått 
certifieringsutbildning i cariologi; Karin Sunnegårdh Grönberg, Alfheidur 
Astvaldsdottir, Marie-Louise Åkesson och Maria André. Listan läggs ut på SFFC’s 
hemsida.  

Daniela Vidojevic från KI undrar hur de ska göra när de inte har någon 
certifierad cariolog som kan handleda nya kandidater. Utbildningsrådet för 
certifieringstjänstgöring i Cariologi, där både Gunnel Hänsel Petersson och 
Peter Lingström sitter med, har diskuterat frågan. En övertandläkare kan vara 
handledare för den kliniska delen och för det vetenskapliga skulle handledare 
vid annan avdelning på KI kunna träda in. Svårt genomföra arbetet på distans.  

§ 15 Stipendium 

Diskussion om turordning Stockholm, Umeå, Malmö, Göteborg. 2020 gick 
förfrågan till Göteborg som stod i tur, men de har meddelat att de ej har någon 
kandidat i nu läget, men kommer att ha framöver. Förslag från ordförande att 
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alla fakulteter tillfrågas varje år om de har en kandidat till stipendiet och att 
styrelsen följer uppgjord turordning mellan fakulteterna om det finns flera 
kandidater. Förslaget godkändes och beslutades enhälligt.  

§ 16 Övriga frågor   

Dan Ericson undrar om eventuell moms för föreningen. Hans Sandberg har bett 
Skatteverket om info hur de ser på oss, men inte fått ngt svar. Vi ska inte gå 
med vinst utan premiera forskning och utbildning.  

Franziska Hetrodt presenterade sig som ny ämnesföreträdare i Stockholm. 

Gunnel Hänsel Petersson presenterade sig som ny ämnesföreträdare i Malmö. 

Peter Lingström är ämnesföreträdare i Göteborg och Nicklas Strömberg i Umeå.  

Ordförande påminde om medlemsavgift och informerade om att vi utforskar 
möjligheten använda Swish. Vid fråga om betalt eller ej är ni välkomna maila 
Viveca.Andersson-Plyming@mau.se.  

§ 17 Nästa konferens i Umeå 2021. 

Marie-Louise Åkesson från Umeå hoppas kunna välkomna alla cariologer den 
19–20 augusti till Norrland.  

 

Ordförande Gunnel Hänsel Petersson tackade alla för deltagande och engagemang och 
avslutade årsmötet. 

 

Ordförande     Sekreterare 

Gunnel Hänsel Petersson   Viveca Andersson-Plyming 

 

 

Justeras    Justeras 

Kerstin Wennerholm   Kerstin Larsson 
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