
 

 
 

Minnesanteckning telefonmöte 2014-01-14 
 

Närvarande: Malin Lindbäck, Susanne Bergquist, Berit Björkman, Marie 

Löfgren  

 

Ordförande Malin hälsar välkommen 

 

Sekreterare 

Susanne väljs till sekreterare för mötet 

 

Genomgång föregående minnesanteckning (2013-12-02)  

Läggs till handlingarna 

 

Rapport från kassören 

Saldo 29 988:-. 

Om det blir 20 anmälda till studiedagarna så går budgeten ihop. 

IASP medlems avg. till Susanne Barkfjerd är inbetald av Malin. Kvitto  på 

väg att lämnas in gällande 1 200 SEK. Frågan om betalning i framtiden tas 

av årsmötet. 

 

Studiedagar 2014, 3-4 april 

7 anmälda hittills. 

Inbjudningar utskickade. Marie skickar till NRS   

Programmet är klart 

 

Ansvariga för olika programpunkter: 

Paula, Marie presenterar 
 

Martin, Marie presenterar  
 

Workshop, Marie med stöd av Berit och Malin.  

– vad har du/ni för erfarenheter av MMR 

- vilka tankar får du /ni gällande efter föreläsningen 
-  

Timmo, Berit presenterar 

 

Berit införskaffar symbolisk tackpresent till föreläsarna. 

 

Förfrågan har inkommit om att få delta endast del av studiedag. Det 

beslutas att man beviljas att delta bara en dag och då blir det avdrag 

300:- (mat och fika kostnader) för den dag man inte deltar  

 



Årsmötet 

Valberedningen aktiveras, vi behöver även ny revisor. 

Kallelse skickas ut med dagordning av Malin. Malin stämmer av vissa 

punkter med Marcelo (SASP repr). 

Malin skriver verksamhetsberättelse och Marie skriver den ekonomiska 

berättelsen 

 

Swedish Pain Society/Smärtforum 

Årsrapport ska skickas till IASP. Det beslutas att skicka in 

verksamhetsberättelsen. Studiedagarana är huvudaktivitet 

 

Nomineringar till styrelsen EFIC, Malin tar gärna emot förslag via mail. 

 

Övrigt 

Styrelsen godkänner ansökan om medlemskap för en psykoterapeut med 

annan profession i grunden 

 

Nytt möte 

Avstämning tisdagen 24 mars 17.30 

Antal anmälda samt praktiska frågor såsom mappar, namnlappar,  

fotografering, hemsidan 

 

Frågor som kvarstår från dagens möte är: 

- Mail-listan: Hur fungerar den för er? 

- Rapport från Smärtforum: namn, hemsida + facebook,  IASP global year 

of oral & facial pain 2014-2015, verksamhetsberättelse 

 nomineringar till styrelsen EFIC,  

-EFIC kvalitetsindikatorer,  

-planer Smärtforum,  

-förslag disputerade till Smärtforum,  

-arbetet med nationell smärtplan, förändring av medlemskap ... 

 

Årsmöte 3 april 

 

 

Ordförande avslutar mötet 

 

Vid tangentbordet 

 

Susanne Bergquist 
 

 


