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NÄRVARANDE

Från styrelsen:
Tranæus, Sofia
Karlsson, Lena
Ástvaldsdóttir, Álfheiður (från § 12)

Anmäld frånvaro

Ekstrand, Jan
Lindgren, Lars-Erik

Medlemmar

Lagerlöf, Folke
van Dijken, Jan
Särner, Barbro
Alstad, Torgny
Funegård, Ulrika
Ericson, Dan
Johansson, Ann-Katrine
Birkhed, Dowen
Köhler, Birgitta
Lingström, Peter

Plats

K 12, Stockholmsmässan, Älvsjö

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

§1
Årsmötets öppnande

Öppnade Sofia Tranæus mötet.

§2
Årsmötets stadgeenliga utlysande

Godkändes utlysningen.

§3
Godkännande av dagordning
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Godkändes dagordningen med tilläggspunkter under §
15:
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a) Nyproducerat material från Gothia
b) Styrelsens sammansättning 2007.
§4
Val av justeringspersoner

§5
Protokoll från årsmöte 2005

§6
Revisionsberättelse 2004

§7
Revisionsberättelse 2005

§8
Verksamhetsberättelse 2005

§9
Ekonomisk rapport

§ 10
Resestipendier för doktorander

Valdes Folke Lagerlöf och Dowen Birkhed till
justeringspersoner.

Lades till handlingarna.

Återupptagen från årsmöte 2005.
Godkändes revisionsberättelse 2004 och lades till
handlingarna.

Godkändes revisionsberättelse 2005 och lades till
handlingarna.

Godkändes verksamhetsberättelse 2005 och lades till
handlingarna.

Rapporterade kassören: Ingående balans 2006-10-26:
135 000:37 SKR.

Diskuterades resestipendier för doktorander som följd av
att frågan tagits upp och diskuterats under
ämneskonferensen 2006 på Högberga Gård, Lidingö.
Beslöts att utlysa ett stipendium á 10 000 SKr per
kalenderår till doktorand vid odontologisk fakultet eller
institution i Sverige.
• Doktoranden måste vara medlem i Svensk
Förening för Cariologi.
• Aktuella utbildningsorter är följande:
2006 Göteborg
2007 Malmö
2008 Umeå
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2009 Huddinge
• Lämplig doktorand väljs av aktuell utbildningsort
och ansökan skickas sedan till styrelsen för
Svensk Förening för Cariologi. Ansökan skall
innehålla namn, personnummer, tillhörighet,
aktuell vetenskaplig kongress samt abstrakt.
Detta skall gälla tillsvidare men kan upphävas av
årsmöte om föreningens finansiella situation förändras.
Informerades om att första stipendiet efter godkänd
ansökan gått till Miguel Aranibar, Göteborg för
deltagande i IADR/CED-mötet i Dublin 2006 med
rapporten ”Relationship between plaque-pH and dental
caries in adolescents”.
§ 11
Bidrag
till
anordnande
ämneskonferens

av

Diskuterades bidrag till anordnande av ämneskonferens
som följd av att frågan tagits upp och diskuterats under
ämneskonferensen 2006 på Högberga Gård, Lidingö.
Beslöts att aktuell anordnare av ämneskonferens för
Svensk Förening för Cariologi erhåller 10 000 SKr i
bidrag från föreningen. Detta skall i första hand bidra till
att hålla ner konferensavgiften, inte vara en ersättning
för sponsorbidrag.
Detta skall gälla tillsvidare men kan upphävas av
årsmöte om föreningens finansiella situation förändras.
Detta skall gälla fr o m ämneskonferensen 2007.

§ 12
Ämneskonferens 2006

§ 13
Ämneskonferens 2007

Rapporterade Lena Karlsson och Sofia Tranæus:
Ämneskonferensen avhölls 2006-08-21—22 på
Högberga gård, Lidingö. Ett 40-tal personer deltog i
konferensen. Överskottet befanns slutligen vara 377:50
SEK som oavkortat tillföll föreningen.

Rapporterade Jan van Dijken:
• Kommer att genomföras som samkonferens med
Svensk Tandhälsovårdsförening med Lars
Gahnberg som medarrangör
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§ 14
Riksstämman 2007

§ 15
Övriga frågor
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Avhålls bi Lövånger 2007-08-20—21 med en
extra kursdag 08-22, d v s tre dagar sammanlagt
Tema Preventionsstrategier
Inbjudan kommer även att utgå till samtliga
tandhygienistutbildningar i Sverige.

Idéer om symposieämnen skall vara ordföranden
tillhanda senast februari 2007. Påminnelse om detta skall
bifogas medlemsutskick.

a) Nyproducerat material från Gothia
Presenterades nyproducerade trycksaker från Gothia:
Patientinformation ”Mina mjölktänder”, ”Tandlossning”
samt ”Karies”.
b) Styrelsens sammansättning 2007
Diskuterades styrelsens sammansättning 2007 i samband
med det associerade medlemskapet till Sveriges
Tandläkarförbund.
Styrelsemedlemmar i Svensk Förening för Cariologi
måste, enligt STF stadgar, vara medlemmar i STF.
Detta är inte reglerat i Svensk Förening för Cariologis
stadgar som endast säger att ”I föreningen kan inväljas
personer med odontologisk, medicinsk eller annan
naturvetenskaplig utbildning, vilka är verksamma inom
eller intresserade av föreningens område.”
Detta innebär att medlemmar i föreningen som är t ex
läkare, tandhygienister, biokemister, dietister,
nutritionister, fysiker eller tandläkare med annan facklig
anslutning inte kan kandidera till styrelsepost i
dagsläget.
Diskussion ansågs aktuell och angelägen då årets tema
för OR 2006 var ”Gränslös tandvård”. Ett av SFFC’s
symposium utgick också från ett
interprofessionellt/tvärvetenskapligt perspektiv med
icke-tandläkare som föreläsare och med syftet att spegla
samverkan och möjliga samarbetsformer mellan
odontologi och olika medicinska discipliner.
Beslöts
a) Att styrelseuppdraget ska vara kvar i Huddinge
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mandattiden ut, d v s t o m 2007.
Styrelsemedlemmar som inte uppfyller STF
stadgar får bytas ut kvarvarande period
b) Att denna styrelse ska verka för att föra en
diskussion med de andra ämnesföreningarna i
frågan
c) Att därefter kontakta STF för diskussion om
revidering av stadgarna gällande kravet på
medlemskap i STF för styrelsemedlemmar i
Svensk Förening för Cariologi.

§ 16
Avslutande av årsmöte

Avslutade ordföranden årsmötet.

Vid protokollet

Justerat

Justerat

Sofia Tranæus

Folke Lagerlöf

Dowen Birkhed

