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Styrelsemö te i Svensk Fö rening fö r Cariologi må ndagen den 10 sept.
2012, kl. 17.15
Lokal: Nya varvet Studios
Närvarande: Pia Gabre, Peter Lingström, Kerstin Wennerholm, Torgny Alstad

1. Pia öppnade mötet.
2. Kerstin valdes till justerare.
3. Förslaget till dagordning godkändes.
4. Föregående mötes protokoll saknades. Osäkert vem som hade uppdraget att fungera
som sekreterare.
5. Riksstämman 2012. Det mesta är klart. Det som återstår är lämpliga fall att diskutera
på lördagen. Vi behöver en patient (vuxen) med kliniska bilder, röntgenbilder och
bakgrundsdata. Gärna där det finns olika avvägningar som om det är D3:or eller D2:or
samt där det finns annat att diskutera. Det fanns ett erbjudande om att delta i
”Torget” men vi beslöt avstå. Rapporterna är organiserade färdigt. Peter håller i
lunchen, skickar förfrågningar och tar in anmälan.
6. Hemsidan. Sekreteraren har inte uppdaterat hemsidan vilket borde ha gjorts för
länge sedan. Protokoll skall läggas in mm. Det kan också behövas en extra flik för
certifieringsprocessen. I samband med det kom vi att diskutera hur utbildningsrådet
skall utses och kraven på dem. Vi skickar förfrågan till de andra fakulteterna. Som
representant för landstingen beslöt vi fråga Ing-Marie Emanuelsson. Vi skall höra
med andra specialistföreningar. Pia skall senare försöka utforma en text för
tandläkartidningen om certifiering inom cariologi.
7. Uppdrag från årsmötet. Det första uppdraget var att lämna ett förslag på både ett
cariologiindex och ett erosionsindex. Vi fastnade för att låta en grupp med
representanter arbeta med främst erosionsindex och förslaget är Peter L
sammankallande (Göteborg), Dan E (Malmö), Anki J (Bergen) och Birgitta L

(Göteborg). Det andra uppdraget var att begära utträde från ConsEuro vilket Pia
ordnar.
8. Ämneskonferens 2013 i Göteborg. Konferensen beräknas pågå 19-21/8. Vi tittade på
de eventuella lokaler som kan finnas på Nya varvets Studios. Vi kan få 2 stycken
lokaler som bägge rymmer 100-150 personer. De kan även erbjuda lunch och middag.
Lokalerna var mycket bra. Första kvällen planeras förslagsvis buffé på kvällen. Dag 2
middagen arrangeras eventuellt på annat ställe och det visade sig att de kunde
erbjuda sig att hjälpa till med detta. Detta skulle då vara under den första kvällen
medan vi låter kväll 2 vara upp till deltagarna att själva organisera. Ett mycket
preliminärt upplägg diskuterades där första halvdagen (em den 19/8) skulle gå under
rubriken ”Efter Vipeholm” och där personer som varit med får ge sina personliga
reflektioner över vad som hänt sedan dess. Den 2:a dagen planeras som kurs och
skall vara öppen även för icke medlemmar. Kerstin W utsågs till övergripande
ansvarig konferensgeneral. Till hennes stöd skall Cecilia J fungera. Det sociala
programmet ansvarar Barbro S, Charlotte och Sara R för. Peter och Dowen får hålla
kontakten med sponsorerna. Torgny och Birgitta skall ansvara för information till
medlemmarna och ta emot anmälningarna samt hålla i programmet frö dag 1 och 3.
Den 2:a dagen ansvarar Ulla M-S, Pia och Anna N för. Under själva konferensen
behövs personer som kan hjälpa till med praktiska frågor för deltagarna (värdinnor)
och vi hade Gun N, Olga J och Eva-Karin B som förslag.
9. Inga övriga frågor
10. Nästa styrelsemöte den 31/10 ca 17.00.
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