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Protokoll frå n styrelsemö te 2012-05-10
Närvarande: Pia G, Peter L, Kerstin W, Charlotte S, Torgny A

1. Mötet öppnandes av Pia.
2. Charlotte valdes till justeringsperson
3. Dagordningen godkändes med tillägg av övrig fråga från Gunilla S (KI)
4. Föregående mötesprotokoll gicks igenom
5. Riksstämman 2012, fyra aktiviteter är vi idag engagerade i
5.1. Hur man lyckas med posteriora fyllningar – leds av Jan van Dijken under fredagen
mellan 13.15 – 14.45. Presentatörer är Thomas Jacobsen, Jon Dahl och Ulla Pallesen.
5.2. Populationsstrategier för att främja hälsa – deltar Pia G i och den hålls under fredagen
mellan 10.45–12.15.
5.3. Hur skulle du behandla kariespatienten? – leds av Hans Sandberg på lördagen 11.45–
13.15. De som är anmälda att presentera patienter är anna Nordström (Gbg) och
Gunnel Hänsel Pettersson (Malmö). Vi hoppas på namn från Umeå senare.
5.4. Forskningsrapporter – Leds av Peter L och sker under fredagen 13.15–16.30.
5.5. Lunch inbjuds styrelsen, deltagare i symposier och forskningsrapportörer. Peter
håller i inbjudningarna tillsammans med Pia.
5.6. Tråkigt med kollisionen med 2 programpunkter efter lunchen och Pia skall se om inte
det kan ändras.
6. Ämneskonferensen Lund. Rum och anmälan av styrelsens medlemmar är klart. Resorna
lite osäkrare så Peter, Kerstin, Charlotte och Birgitta bokar det tillsammans medan torgny
och Pia ordnar var för sig.
6.1. Represententer från Malmö har efterfrågat punkter och vi föreslår Kariesindex där
Peter får föredra.
7. Lägesrapport om ”specialuppdragen”
8. Årsmötet 2012. Kallelsen skall utgå under juni och skickas ut av Torgny innan han går på
semester.
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8.1. Diskussion om hedersledamöter. Birgit Angmar Månsson föreslogs och det blev även
en diskussion om Jan Ekstrand och Dowen Birkhed.
8.2. Föreningen har om vi förstått det rätt 50-års-jubileum under 2013 och det bör
uppmärksammas under årsmöte och ämneskonferens 2013.
9. Övriga frågor
9.1. Pia informerade om det svar hon och Peter skickat in angående förändringarna i
TLVFS 2008:1. Läggs till protokollet.
10. Nästa styrelsemöte 20/6 15.15.
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