
Minnesanteckning 

Styrelsemöte 2006-11-24 eftermiddag 

Plats: Karolinska sjukhuset, lilla konferensrummet 
Närvarande: Marcelo Rivano, Berit Björkman, Marie Löfgren och Susanne Bergquist 
 

1. Susanne väljs till sekreterare 
 

2. Dagordningen godkänns 
 

3. Föregående protokoll läggs till handlingarna 
 

4. Information från Smärtforum.  
Marcelo rapporterar om det senaste från sin ordförandepost. Det har varit två 
telefonmöten. De har en ny, egen webbadress: www.svensktsmartforum.se. 2007 års 
Smärtforum är i Lund den 11-12 oktober och året därpå i Uppsala. 

 
5. Antal medlemmar bör ökas.  

– Vi satsar på en bred inbjudan till nästa års studiedagar och värvar samtidigt 
medlemmar.  

– Marie kontaktar kassör Elisabet Andersson för att stämma av antalet medlemmar 
och be henne skicka ut nya inbetalningskort om någon ännu ej betalat in årets avgift.  

– Till nästa år är målet att endast medlemmar ska få tillgång till dokumentation från 
studiedagarna. Susanne tar kontakt med webbmaster Christoffer B för att ordna detta 
i form av ett lösenord. Denna access antas öka attraktionsvärdet av att vara medlem. 

 
6. Ekonomi 

Aktuell rapport om ekonomin saknas. Föreningen har ej haft några stora utgifter under 
året. Marie kontaktar kassör Elisabet Andersson för att få aktuella besked. Då får vi 
också en klarare bild av budgeten inför våra studiedagar. 

 
7. Studiedagar 2007 planeras.  

Inbjudningarna riktar sig i år också till Primärvården. Vi tar reda på vad annons i 
Socionomen och Psykologtidningen kostar och annonserar där när programmet för 
studiedagarna är klara. 

 
Plats:  
Stockholm och i första hand Danderyd.   
Marcelo tar kontakt med medlemmar och ev. också verksamhetschef. 
Förslag på datum: torsdag och fredag v 11 (15-16/3), v 12 (22-23/3) eller v 13 (29-30/3) 
Preliminärt från 13-17 på torsdagen och 9-15 på fredagen med 1-2 timmars pass 
Förslag på program: där varje punkt innefattar:  
1. kort teoretisk introduktion 2. råd om tillämpning och 3. diskussion 

 
– Lokal punkt från värdkliniken 
– Beteendeanalys vid långvarig smärta. Susanne ansvarar 
– Erfarenhet av smärtarbete inom Primärvården, Marcelo tar kontakt med Örebro 
– Mindfulness eller liknande. Effektiv metod eller kejsarens nya kläder? Susanne 

kontaktar Anna Kåver. 
– Kommunikation med smärta, 30 års erfarenhet. Marcelo ansvarar 

 



 
Dessutom: 
– Kvällsaktivitet 
– Årsmöte 

 
Ny kontakt tas i mitten av december via e-post för avstämning och slutgiltigt spikande 
av program för studiedagarna. Inbjudningarna går ut i början av januari. Blänkare på 
hemsidan så fort vi vet något mer. 

 
8. Övrigt. 

Styrelsearbetet bör tydliggöras vad gäller vem som ska göra vad och när under ett 
verksamhetsår. 
Susanne tar kontakt med Christoffer för att se om han kan göra ett brevhuvud som 
liknar hemsidans text. 

 
9. Mötet avslutas.  

 
 
 
 

Vid tangentbordet 
 

Susanne Bergquist 


