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NÄRVARANDE

Gunnel Hänsel Petersson (GHP)
Kerstin Larsson (KML)
Viveca Andersson-Plyming (VAP)
Anders Hedenbjörk-Lager (AHL)
Dan Ericson (DE)

Plats

ZOOM, Cariologi, Malmö Tandvårdshögskola

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

Välkomna

Ordförande GHP hälsade alla välkomna

Föregående protokoll 21-03-19

Föregående protokoll till handlingarna.

Inför Riksstämman 2021

GHP informerade från uppföljningsmöte Riksstämman
210414. Worddokument bifogas (print screen + ant från
mötet). Programtext ska vara klart 10/6.
Diskussion om föreslaget program: En kortfilm till
Riksstämman Play, Dialogscen 90 min, Greenroom,
posters. Vi väntar på mer information beträffande tid i
greenroom och digitala posters.
Göteborg, Umeå och Stockholm är kontaktade beträffande
kort film/Dialogscen. Alla svarade snabbt och är
intresserade delta.
30/4 är deadline om hjälp behövs med inspelning.
31/8 ska allt vara inspelat och klart. Om Malmö ska
medverka med film, förslag inspelning under v. 34

Symposium

Forskningsrapporter

Programanmälan Symposium ”Fetmakirurgi – ett hot mot
tänderna?” är gjort 210331. GHP, KS, AHL, KML, GHP
deltar. Förberedelser pågår. Nytt möte i maj med Klas.
Alexandar hjälper till att filma här på plats i okt.

Riksstämmenämnden vill ha hela presentationen inspelad
före 31/8. Diskussion. Vi föredrar skicka in endast
abstract. Vi väntar och ser till efter 7/5 då vi vet hur
många som anmält sig och kan höra hur de vill göra.
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Ämneskonferens -Årsmöte 2021

Svar från Umeå kom 21-04-26. Det blir digitalt med
årsmöte på slutet.

Remisser

Flera SIS remisser inkomna och hanterade. Ingen som
berör cariologi.
Remiss ”Jämlik tandvård” ligger hos alla fakulteter,
regioner, specialist- och ämnesföreningar etc. Vi ska
lämna svar som ämnesförening 1/9. GHP har skickat ut till
oss alla. Vi läser, begrundar och diskuterar på ett möte.
Skicka mail med tankar till GHP efterhand. Vi ska
inhämta synpunkter från övriga fakulteter.

SFFC logotyp

DE och VAP försöker ta fram ett förslag att presentera till
årsmötet. Skickas ut med kallelsen för fler förslag. Alla
tankar och idéer mottas tacksamt.

Övriga frågor

Inga

Balanspunkter

Nästa möte

Malmö
2021-04-23

•
•
•
•
•
•
•
•

Remissvar ”Jämlik tandvård” klart 1/9
Verksamhetsberättelse 2020 förslag ligger i Share
Ekonomisk rapport 2020 (AHL förbereder)
Deklaration 2020 (AHL ännu inte fått underlag)
Swish är på gång (AHL)
SFFC logotyp (DE och VAP)
Ämneskonferens 2021 – Umeå digitalt
Planering inför Ämneskonferens 2022 i Malmö

21/5 kl. 10-12 styrelsemöte
28/5 kl. 10-12 Jämlik tandvård
16/6 kl. 9.30-12 Jämlik tandvård
Ordförande
Gunnel Hänsel Petersson

Sekreterare
Viveca Andersson-Plyming

