
Protokoll svensk förening för cariologi möte 7/2 2019. 
 
Närvarande; Hans Sandberg,  Alfheidur Astvaldsdottir, Lars Gahnberg, Marie Borgeström 
Larsson, Lena Karlsson, Anita Häggblom 
 
§ 1. Beslut att vi  väljer en 45 min rund tur på fängelset som aktivitet  och en drink. 
 
§ 2. Disk kring priset på  konferensen. Avg  till Långholmen ligger på ca 3000 per person 
och vi  funderar på pris runt 1900 kr per  person.  Priset är  kraftigt reducerat. Hittills har 
vi fått in sponsoring på ca 50000. Vi ska även kontakta 3M Lisa Lindström, (Marie) Gum 
Butler (Lena), Ivoclar Robert Forsberg (Marie) 
 
§3. Förslag att man ska kunna få gratis medlemsavgift ett år om man går in som ny medlem 
och  åker på konferensen. 
 
§4. Kaffe registrering och sponsorer 9-10.00   Jan Olsson kausal beh av Jan Olsson 
presentation avse gamla programmet 
  
 presentation av nya medlemmar, certif,   mellan 16.30 -17.30 samling rundvandring på 
Fängelset . drink ,  samling 18.30 Middag kl 19.30 Kolla med Långholmen 
  



§ 5 Lars presenterar- är värd 
 
Örebroprojektet-. Maria Holmgren 
Vänersborgsprojektet Ulla Wide 
Praktikbaserat nätverk  Annika Wide 
 
Ledningen bjuds även george. 
 
Marie kollar men ytterligare sponsorer; se ovan och kollar med Långholmen om tider 
För lunch fika och middag kl 19.30 
Om det blir dyrare om vi blir 50 pers i stället för 80? 
Boka Guidad tur  
 
Disk om vi ska vidga våra ramar och bjuda in kollergor och intresserade . Tex bara vara 
med på konferensen dag 1 och 2 skulle kosta t ex 2000 för ej medlemmar, ej sova kvar. 
 
Kan vi få tandläkar tidningen att skriva om Gtb och då få ut budskapet om vår konferens 
Till idag har vi fokuserat på medlemmar in med externa Max 80 st. 
 
Giulia kan hjälpa oss att göra en sida kopplad till vår hemsida. 
 



Inbjudan ska ut snarast. Hans och Lars sköter det. 
 
Nästa möte – Tisdag 190226  16.30 Lokal Stjärnan Huddinge  
 
 


