
Svensk förening för beteendevetenskap inom smärta 

Telefonmöte 2015-02-02        

Närvarande; Malin Lindbäck, Marie Persson, Susanne Barkfjärd. 

 

Föregående protokoll; läggs till handlingarna. 

Rapport från kassör; (kassör deltar inte i mötet).                                                     

Samtalar om ersättning för föreläsare och om vi skall aktualisera föreningen 

såsom ”arbetsgivare”. Kvarstår vissa frågetecken, Marie samtalar med 

föreläsare Sara L och Malin samtalar med kassör Cathrine, därefter 

ställningstagande om ersättningsnivå.  

Vi tar del av ”liten ekonomisk översikt” utskick från kassör (daterad 2015-01-

30). Ger bl.a. förslag om räkneexempel; ersättning inkl arbetsgivaravgift moms 

och skatt. Marie har frågat skatteverket; erhållit en blankett om 

skatteavgiftsanmälan. Överenskommer om att ta ett slutgiltigt beslut efter 

samordning Marie, Malin och Cathrine. 

Rapport från Swedish Pain Society ( SPS);  

Information om smärtforum 2015 I Stockholm. Se utskick från Malin (daterad 

2015-01-27) ”söker ny disputerad till smärtforum 2015” Malin önskar förslag 

och tips på avhandling, senast 2015-02-28. 

Angående SPS framtida medlemskapets regler så är förslag ute på remiss inom 

SPS styrelsen. Yrkesföreningarnas styrelser har möjlighet att titta över framtida 

regler för medlemskap och stadgar (tidsperiod ca 1 månad, under feb-mars-

2015). Utskick kommer att ske till SFBIS styrelse via Malin. Beslut kommer att 

tas 15 april 2015 vid SPS styrelsemöte.  

Förslag finns att Jönköping kommer att hålla i smärtforum år 2016.  

Nästa styrelsemöte SPS är i Göteborg 2015-04-21 ev. deltar då Susanne. Malin 

återkommer med besked. 



EFIC konferens kommer att ske i Wien 2-5 september 2015 (inkl. SPS styrelsen). 

(kostnader för kongress inkl inte). 

Rapport om smärtplanen: Läkare Clas Mannheimer (ansvarig och samordnare 

för arbetsgrupperna inom SPS) informerade och uppmanade alla intresserad 

att ta kontakt med arbetsledarna för de olika arbetsgrupperna om man 

önskade bidra med insatser. Konferens gällande smärtplanen kommer att ske 

14 oktober 2015 (speciellt inbjudna). 

Studiedagarna 2015 

Programmet för studiedagarna är så gott som klart, saknas information från 

föreläsarna; såsom titel på föreläsning, yrkestitel och besked om ev. ersättning 

och deltagande under studiedagarna. Malin gör ett utskick till SFBIS styrelsen 

om detta! 

Vi bokar in Sara Larsson, beslut om ersättning görs efter Maries kontakt med 

Sara L och i samråd med kassör Cathrine och Malin. 

Restaurang Aifur är bokad som kvällsaktivitet. 

Vi diskuterar alternativa sätt att nå ut med reklam för studiedagarna. Vi 

kommer överens om att Marie och Malin kontaktar socionomtidningen och 

psykologtidningen för möjlighet till ev. annons (kostnader).  Malin skickar ut 

(reklam via tidigare mail lista). Vi alla hjälp åt med att försöka sprida inf. om 

studiedagarna.  

Inför årsmötet på studiedagarna så kommer valberedningen; Berit Björkman 

agera då vissa styrelsemedlemmars uppdrag utgår, vissa kvarstår!  

Kallelse nästa möte 

Ny telefonmötestid blir 2015-03-09 klockan 16.00 - 17.30!  

 

/ Anteckningar                                                                                                        

Susanne Barkfjärd 

  

 


