
Protokoll. 

 

Styrelsemöte 170306 

 

Närvarande: Hans Sandberg, Alfheidur Astvaldsdottir, Lena Karlsson, Anita Häggblom, 

Marie Borgeström Larsson 

 

§1 Mötet öppnades av Hans Sandberg 

 

§2 Till justeringsman valdes Lena Karlsson  

 

§3Dagordningen presenterades och godkändes 

 

§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll 

 

§5 Hans berättade om nuläget inför Riksstämman, Det kommer att vara tre parallella spår; 

Internationella, Nationella och Teamet.  Seminarier med Tema Diagnostik, Nutrition etc. 

Flera eftertraktade föreläsare har tackat ja att komma hit, bl a Marisa Maltz från Brasilien 

 

1 april ska anmälan till forsk rapporter annonseras genom mail utskick till medlemmarna i Sv 

Car Fören.  Ska vara inne senast 17maj. Alfheidur tillsammans med Anita håller i detta. 

30 mars är sista dag för att anmäla program till Riksstämman. Hans har möte med 

Riksstämmenämnd 21 mars, vet då var luckor finns.  Car redan inblandat i tre seminarier 

 

§6 Fortsatta kontakter med gamla styrelsen för att få tidigare protokoll och för att uppdatera 

medlemsregister.  Hans och Anita tar dessa.  

 

§7. Inriktning till carieskonferensen i Nynäshamn diskuterades; Förslag; motiverande 

samtalet,  diabetes påverkan, livsstil, framtidens patient. 

Fortsatt diskussion följer. 

 

Örebro landsting ska arrangera en konferens med tema erosioner/kost i jan 2018. Ulrika 

Funegård, Umeå är Sv Car Fören kontaktperson 

 

§8 Certifiering diskuterades. Finns en stark vilja att driva frågan men pengar saknas från 

avdelning/institution.  Ämnesföreträdarna önskar draghjälp från Sv Car Fören 

 

§9 Hans sett remisser från SIS Ulf Örtengren. Inte funnits några som berör vårt ämne.  De 

som i framtiden berör, bollas då vidare till Alfheidur, Styrelse eller medlemmar beroende på 

frågeställning. 

 

§10 Fortsatt arbete med att uppdatera medlemsregistret/avgifter. Hans mailar underlag till 

Anita. 

 

§11 Ekonomin i förening ska ses över när vi får tillgång till Nordea kontot.  Anita ordnar 

firmateckning med banken. 

 

§12 Nästa möte ; månd 27/3 kl 17.00 (troligen i Stjärnan, Marie kontaktar Giulia om bokning: 

Punkter att ta upp då: 

- Medlemsregister, Ekonomi, Medlemsaktivering 



- Riksstämma, Program, Inbjudan Forskn rapporter 
- Nynäshamn, Datum Tema Föreläsare Sponsorer  

 

 

Vid protokollet                                  ordförande 

 

 

 

Marie Borgeström Larsson          Hans Sandberg 

 

 

 

Justeras; Lena Karlsson 


