
 

 

Susanne Bergquist, sekr. 2007-03-08   

 

Hemsideadress    Postgiro  
www.sfbia.org    82 05 28-8  
 

Minnesanteckning 
Styrelsemöte/Telefonmöte 2007-03-08 kl 8.15 

Närvarande: Elisabeth Andersson, Susanne Bergquist, Berith Björkman, 
Marie Löfgren, och Marcelo Rivano  
 

1. Genomgång och kommentarer av föregående protokoll 
Medlemmar: 
Ytterligare 3-4 medlemmar har betalat in. 
Konsensuskonferens kring WAD 27 april 
Susanne har skickat ut information till medlemmar med e-post, 
program är inlagt på hemsidan. 

 

2. Avstämning av arbetet inför Årets studiedagar 
Lokal:  
Danderyd, lokal Eken, på Patienthotellet den 31/5 och 1/6  
 

Program: 
 

– Beteendeanalys vid långvarig smärta. Susanne ansvarar 
– Mindfulness. -Effektiv metod eller kejsarens nya kläder? Birger (och 

Håkan?) i Umeå som varit på utbildning ansvarar för denna 
seminariepunkt med uppbackning av styrelsen (Marcelo och 
Susanne?) 

– Kommunikation med smärta, 30 års erfarenhet. Marcelo ansvarar 
– SBU rapport 2006 Vad säger den för psykologiskt och socialt 

arbete? (Styrelsen ansvarar. Marcelo kollar ev. föreläsare) 
 

(- Lokal punkt från värdkliniken Osäkert. Vi inväntar fortfarande besked 
från  Danderyd. 

- Erfarenhet av smärtarbete inom Primärvården Svårt att hitta aktuella 
föreläsare. Punkten utgår det här året.) 

 

Dessutom: 
– Kvällsaktivitet Berit Björkman arbetar vidare med frågan och 

skickar e-post till styrelsen för slutgiltigt beslut 
– Årsmöte 

 

Program med temapunkter och inbjudan skrivs av Susanne. Det läggs 
in på hemsidan. Elisabeth ombesörjer utskick till samtliga medlemmar 
efter den 24/3. 

 

Annonsering 
Marie skickar förslag till styrelsen via e-post innan Socionomen och 
Psykologtidningen får annonsen. 
 

Deltagaravgift enligt tidigare beslut på årsmötet. 



  
 
 

 2007-03-12  2 

 

      
      
minnesanteckning _2007-03-08.doc      

 

Sista anmälningsdag 10 maj 2007. Skickas till Susanne 
 

3. Nytt möte 
Nytt telefonmöte 2007-04-03 klockan 8.30 för avstämning och vidare 
planering av Studiedagarna. 
Susanne kallar via e-post. 

 
Vid tangentbordet 

Susanne Bergquist 

-------------------------------------------------------------------- 
 

Ärende Ansvarig Resultat 
Fortsatt kontakt med 
Danderyd 
 

Marcelo  

Planering av 
programpunkt SBU 
rapport… 
 

Marcelo till att börja 
med 

 

Kontakta Birger och 
Håkan angående 
Mindfulness punkten 
 

Marie  

Annonsförslag, skicka till 
styrelsen. Kontakta 
Socionomen och 
Psykologtidningen  
 

Marie  

Göra en inbjudan och 
program med temapunkter 
skicka till Elisabeth och 
lägga in på hemsidan 
 

Susanne  

Skicka ut inbjudan och 
påminnelse av 
medlemsavgift till nya och 
gamla medlemmar 
 

Elisabeth  

Kvällsaktivitet. Förslag 
(via e-post) och bokning 

Berit  

 


