
Telefonmöte 9 februari 2016, styrelsen för  Svenska föreningen för 
beteendevetenskap inom smärta (SFBIS).

Närvarande: Malin Lindbäck, Susanne Barkfjärd och Marie Persson. Kassör Catherine Andersson 
deltar via e-post.

      -     Föregående protokoll (160112) läggs till handlingarna.

 Rapport från kassör;  Aktuellt saldo: 41524,76.

       Resultaträkning 2015:
       Intäkter     45 250,00kr
       Kostnader    44 159,25kr
       Resultat      1 090,75kr

       Ingående saldo 1/1 2015: 44 279,29 kr
       Årets resultat: 1 090,75 kr
       Utgående saldo 31/12 2015: 45 370,04 kr

 Rapport från Swedish Pain Society: Susanne och Malin har varit på styrelsemöte den 22 
januari. Mycket arbete med den pågående organisationsförändringen som ska vara klar 1 
januari 2017. SPS kommer inom kort på sin hemsida lägga ut ansökningsmöjligheter för 
stipendier. Årets Smärtforum äger rum i Jönköping 20-21 oktober. Smärtforum 2017 
kommer att vara i Göteborg.

 Nationell smärtplan:  Fyra möten under hösten har skett med Sveriges kommuner och 
Landsting Gruppen heter nu "Uppdrag smärta". Uppdraget hur ser smärtvården ut i Sverige 
har nu förstärkts med uppdraget: Vad behövs. Arbetsgruppens arbete planers vara klart i juni 
2016. Som referensgrupp har man valt specialistföreningar.

 Vi har fått förfrågan från Läkemedelsverket om personer till en expertgrupp för att ta fram 
behandlingsrekommendationerna för olika områden inom långvarig smärta. Frågan skickas 
ut  på SFBIS e-post lista.

 Studiedagarnas program och kvällsaktivitet 2016 diskuteras. Focus just nu att sprida reklam 
för studiedagar och föreningen. Susanne kollar alternativ vad gäller fika, lunch och middag 
till kvällen. Styrelsen uppmanas anmäla sig  på studiedagarnas anmälningstalong. Styrelsen 
förutsätter att styrelsens medlemmar får delta gratis på studidagarna.

 Utskick har skett till medlemmar  angående medlemsavgift och  nyrekrytering.

 Kallelse till årsmötet kommer att ske på hemsidan. Malin kommer att ge ett förslag på 
stadgar för SFBIS till nästa möte.

 



 Nytt extrainsatt möte (eventuellt ett kortare möte) tisdag 160223 kl. 15.30-?17.00.  

 Övriga frågor:  uppdatera hemsidan, aktiv epostlista hans inte med.

Marie Persson 
Sekreterare i SFBIS


