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Styrelsemöte per telefon med Svenska föreningen för beteendevetenskap inom 

smärta den 2014-04-13 

 
Närvarande; Malin Lindbäck, Kerstin Thelin Bronner, Catherine Andersson och Marie 

Persson. 

 

Ekonomi: 

Berit Björkman håller på att färdigställa protokollet från årsmötet och det kommer att tas upp 

nästa gång för vårt telefonmöte tillsammans med protokollet för det konstituerande mötet för 

att bli giltiga. Ny firmatecknare blir Catherine Andersson som är kassör men som ännu inte 

tagit över från Marie Löfgren. Det brukar ta ett par månader för Nordea att ordna det. Marie 

Löfgren skickar räkningar o.s.v. från studiedagarna. Malin har köpt presenter till avgående 

styrelse och dragit utgifter för dessa från föreningens konto på mellan 1200 och 1400 kronor 

för de fyra avgående styrelsemedlemmarna. Presenterna har skickats till Marcello Rivano 

Fischer och Hans Olsson. 

Malin som ordförande är också firmatecknare och har tillgång till internetbanken som visar på 

detta resultat: 6765:- på ena kontot och 24246:- på andra kontot.  

 

Medlemmar: 

Medlemsantal för föreningen är 31 stycken. Malin har marknadsfört studiedagarna till olika 

forum; Svaba, BTF och Sv.Föreningen för KBT-psykologer samt lagt in information på forum 

som MMR1 är med i. Hon har även jagat e-postadresser till andra som kan vara intresserade. 

Detta gav resultat i form av några anmälda till studiedagarna! 

Vi skulle behöva arbeta mer med marknadsföring och reklam för att få fler medlemmar till 

föreningen. Marie skall undersöka möjligheten att lägga in material på Psykologguiden. Ett 

viktigt forum är arbetsplatser och att göra reklam för arbetskamrater lokalt.  

 

Swedish Pain Society 

Swedish Pain Society skall ha ett möte den 8/5 så rapport kan vi få av Malin efter detta möte.  

Medlemskapet håller på att förändras från att vara indirekt via en yrkesförening som SFBIS 

till att bli individuellt. Marcello Rivano Fischer och Clas Mannheim arbetar med en nationell 

smärtplan. Alla kan engagera sig via SFBIS eller individuellt genom att maila Marcello så att 

han kan vidarebefordra en länk till Swedish Pain Society.  Det bästa för SFBIS vore en lätt 

sammanlänkning mellan Smärtforum, SFBIS och medlemskapet i Swedish Pain Society. Vi 

kan efter styrelsemötet som sker på Smärtforum se över stadgarna i relation till 

medlemskapsfrågan. Det verkar som om fler personer deltar i Smärtforum än som är med i 

föreningen. En anledning till detta skulle kunna vara att man är medlem i andra föreningar 

med t.ex. kognitiv inriktning och tycker det räcker med det.  

 

Studiedagarna 2014 

Malin skriver rapport och länkar till e-postlistan och hemsidan. Föreläsningarnas powerpoint 

läggs ut på hemsidan lösenordsskyddade. 
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Malin har haft kontakt med Marcello som varit positiv till att vara kvar i föreningen som 

vetenskaplig sekreterare. 

Tankar inför nästa års studiedagar. Man kan fundera på föreläsare inför 2015 och teman. 

Föreningens har begränsade möjligheter att betala ut stora arvoden.  Föreläsare får i 

genomsnitt mellan 1000 och 3000 kronor i ersättning plus resa. En del föreläsarna arvoderas 

av sina respektive arbetsgivare och tar inte betalt.  Arvoden till föreläsare brukar föreningen i 

regel få in via deltagaravgifterna för studiedagarna.  

 

Överblick över årets arbete och planer: 

Nästa års studiedagar är det föreningen främst kommer att arbeta med.  Andra möjliga 

arbetsområden är att se över stadgarna och uppdatera dem, se över andra professioners 

medlemskap i föreningen. Det gäller framförallt beteendevetare och psykoterapeuter som 

arbetar med smärta.  

Datum för nästa års studiedagar blir 16-17 april. SASP (Scandinavian Association for the 

Study of Pain) kommer att ha sina studiedagar den 13-15 april 2015. Föreningen består av 

representanter från Skandinavien som fokuserar på forskning med en biologisk inriktning. Vi 

kan lägga våra dagar i anslutning till dessa i samma vecka och sedan utvärdera om dessa 

dagar kompletterar eller konkurrerar med varandra. 

Lokalen på patienthotellet på Danderyds sjukhus betalar inte föreningen någonting för 

eftersom den bokas via Rehabiliteringsmedicinska kliniken. Föreningen betalar för mat och 

fika. Kerstin lägger in en preliminär bokning redan nu på studiedagarna för nästa år den 16-

17/4 i lokal Eken.   

 

Smärtforum 2014. 

Alla yrkesföreningar har på fredagen mellan kl. 8-9 en programpunkt som innebär att alla 

underföreningar/yrkesföreningar har tid avsatt för ett möte. Syftet är att knyta Smärtforum 

närmare till respektive yrkesgruppers förening. Malin har bokat en lokal för detta möte (kostar 

ett par tusen kronor för föreningen) och ett förslag är att styrelsen funderar på ett tema för en 

miniföreläsning eller diskussionstema för den här timmen.  

Nytt är att SFBIS gratis kommer att ha möjlighet att ha ett presentationsbord och en poster på 

konferensen.Vid detta bord får medlemmar under konferensen stå vid då och då för att göra 

reklam och visa upp oss. 

 

Planera nya styrelsemöten: Nästa möte hålls den 20/5 mellan 16-17. Vi får fundera på en 

programpunkt för timmen för yrkesföreningarna under Smärtforum. 

Styrelsemedlemmarna undersöker möjligheten att internetupplagda möten t.ex. via skype för 

att göra kostnaden för telefonmöten billigare än vad de är nu.  (Kerstin undersöker med 

itsupport på Danderyd om det är möjligt att ladda ner skype på sjukhusets datorer). Malin 

skickar ut kallelse inför mötet den 20/5 och kontrollerar att Susanne Barkfjärd som vice 

ordförande kan delta i detta möte som kommer att fungera på samma sätt som detta gällande 

telefonnummer och koder.  

 

Vid protokollet Kerstin Thelin Bronner sekreterare SFBIS 

 

 

 

 

 


