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Minnesanteckningar från Telefonmöte 2005-09-13 
med Styrelsen för Svensk förening för beteendevetenskap inom algologi 

 
 
Deltagande: Marie Löfgren, Susanne Bergquist, Marcelo Rivano, Berit Björkman, Lisbet 
Svensson och mot slutet Susanne Cedhamre. 
 
Ej närvarande: Irina Nilsson, och Elisabet Andersson 
 
 
 
1. Smärtforum 
Smärtforum äger rum i Borås den 6-7 oktober. Marie , Berit, Marcelo, Irina och Lisbeth 
kommer att delta och troligen också Susanne C 
 
Berit informerade om att valberedningen kommer att mötas före årsmötet så att två personer 
per yrkesförening (en ordinarie och en suppleant) kan presenteras gemensamt på årsmötet. 
 
Under fredagen 7/10 kommer medlemmarna i vår yrkesförening att samlas i samband med 
kaffet på förmiddagen. Marie kontaktar Håkan Samuelsson i Borås för att få en lokal.  
 
Punkter att samlas kring kommer att vara: 
• information om föreningen  
• tillfälle att komma med ytterligare förslag kring studiedagarna.  
• boka tid för en ny telefonkonferens med styrelsen i november/december. 

 
 
 

2. Hemsidan 
Hemsidan godkändes, så när som på några detaljer. Styrelsemedlemmarnas privata uppgifter 
skall tas bort och materialet som Marcelo mailat från studiedagarna 2005, ska läggas in. 
 
Christoffer fick mycket beröm både för layout och innehåll och vi vill gärna att han finns kvar 
som vår webbmaster framöver. Han får i uppdrag att göra små uppdateringar och att en gång 
per år i samband med årsmötet lägga in årets nya uppgifter, mot en rimlig ersättning. Faktura 
skickas direkt till kassören. 
 
Det beslutades att anmäla hemsidan med domännamnet : www.sfbia.org under 5 år både med 
namn och webbhotell. Kostnaden enligt Surftown blir då 1522:- under 5 år. Christoffer har 
lovat att sköta administrationen kring detta. 
Vikten av att det går att hitta vår förening via en sökmotor påpekas. 
 
 
 
3. Studiedagarna 
Nästa års studiedagar äger rum i Sandviken 9-10 februari. En kort information om innehåll 
och datum bör lämnas redan under Smärtforum (med hänvisning till hemsidan) 
Några förslag på innehåll som kom upp var: 
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• Motivational Interviewing (Kjell Åke Lindström, Danderyd eller IBT i Uppsala t ex) 
• Mindfulness,  
• ACT,  
• Narrativ teknik vid smärta 
• IASP kongressen i Sydney 2005 (Marcelo kan referera) 
• SBU rapporten och smärta med fördjupning på det psykossociala 
• Marcelo tar med aktuell litteratur och ett förslag var att någon sammanfattar och 

refererar till litteraturen och därefter ägnas tiden till diskussion 
 
Ett första förslag utmynnade i att den ena dagen har en lokal Sandviken-anknytning och den 
andra dagen har som Tema senaste forskningen och det aktuella ur vår förenings perspektiv 
vad gäller beteendevetenskap och algologi för kuratorer och psykologer. 
 
Fortsättning följer i Borås… 
 
 
 
4.  Nästa möte 
Förutom en sittning i Borås i samband med fredagens kaffepaus.  
Telefonkonferens i november/oktober (tid beslutas i Borås) 
 
 
 
 
 
 

Vi tangentbordet 
 

Susanne Bergquist 


