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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 20-08-26

Till handlingarna

Forskningsrapporter

Årsmöte

-

Mail skickat till forskningsrapportörer 200827
angående fo-rapporter på Zoom den 13/11 Fått
svar - alla positiva! (GHP).

-

Tidsplan för forskningsrapporter digitalt via Zoom
(7st) fre fm 13/11 kl 8:30-10:45 (GHP)

-

Inbjudan mail + Zoom länk till
forskningsrapportörer med detaljerad info (GHP).

-

GHP kontaktar HS om hur andra besökare kan få
inbjudan till forskningsrapporterna via zoom.

-

Utskick: kallelse=dagordning med inbjudan Zoom
senast 3 veckor före dvs mitten av oktober.
Hänvisar till hemsidan för verksamhetsberättelse
2019 och årsmötesprotokoll 2019. GHP och VAP
skickar när klart.

-

Planera för digitalt årsmöte. Tidpunkt – fre fm
13/11 kl 11-12 ny zoom-länk.

-

Verksamhetsberättelse 2019 på hemsidan

-

Årsmötesprotokoll 2019 på hemsidan

-

Ekonomisk rapport inkommen från Stockholm

-

AHL håller kontakt med revisorer och tidigare
kassör.
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Task Force arbetsgrupp: Styrelsen ber DE ta kontakt med
HS i frågan om lägesrapport på årsmötet.
Sammankallande till Task Force kan bli adjungerad och
inbjuden till styrelsemöte via zoomlänk med yttrande och
närvarorätt men ej rösträtt.
GHP ska göra lista på vilka som är certifierade för att
lägga på hemsida på sidan CERTIFIERING.
VAP skickar blänkare om årsmötet enligt GHP’s utkast.
Stipendium

GHP har kontaktat P Lingström - stipendiat 2020
(Göteborg).
Finns för närvarande ingen svensk doktorand på gång, kan
Göteborg utse 2021 istället. Diskussion om i vilken
ordning utdelning ska ske och att eventuellt vidga
indikationerna.

Övriga frågor

-

Balanspunkter

Ämneskonferens i Umeå aug 2021
Planering inför Ämneskonferens 2022 i Malmö.

Nästa möte

V 43 – fre fm 23/10 kl 10.00

Malmö 2020-09-16
Ordförande
Gunnel Hänsel Petersson

Sekreterare
Viveca Andersson-Plyming

