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Telefonmöte 10 mars 2015 

 

Närvarande: Malin Lindbäck, Kerstin Thelin Bronner, Marie Persson, Catherine Andersson,  

 

Rapport från kassören: Kassör Catherine rapporterar. Föreningen skall registrera sig hos 

skatteverket som arbetsgivare och fylla i en arbetsgivaredeklaration när vi som förening 

deklarerar i juni. Vi har fått in 7 medlemsavgifter i februari och mars. Malin har annonserat i 

Socionomen och Psykologtidningen till en kostnad motsvarande ungefär 5000:-  per tidning. 

Vi kan utvärdera antingen muntligt eller skriftligt vid studiedagarna har många deltagare som 

kommit tack vare annonserna.  

Studiedagarna 2015 

Vi har spridit informationen på olika håll. Malin har samlat in alla smärtmottagningar i 

Sverige ca 100 stycken och skickat information till dem. Kerstin skall skicka inbjudan till nya 

vårdvalsaktörer i Stockholm. Malin skickar informationspapper till alla föreläsare med 

uppgifter som gäller praktisk information t.ex. fakturering och vägbeskrivning. Vi som anlitat 

respektive föreläsare introducerar denna person och leder diskussionen efteråt. Presenter till 

föreläsarna får vi fundera på till nästa telefonmöte vad det skulle kunna vara. Styrelsemedlem 

som föreläser betalar inte avgiften för studiedagarna enligt tidigare praxis. Funderingar finns 

om det vore möjligt i fall medlemsantalet stiger att låta styrelsemedlemmar delta utan 

kostnad. På nästa och sista telefonmöte före studiedagarna bör vi titta på menyn från 

restaurangen. Det finns gruppmenyer. Malin kontaktar patienthotellet ang. lättlunchen och 

fikat under dagarna.  

 

Rapport från Swedish Pain Society 

Det finns ett utkast, ett förslag på en ny organisation som styrelsen vill få synpunkter på t.ex. 

kan det bli svårare för yrkesföreningarna med den nya organisationen och hur kan man i så 

fall motverka det. Malin skall komma in med synpunkter före den 15/4 så vi tar upp frågan till 

diskussion även nästa telefonmöte.  

 

Årsmötet 

Valberedningen Berit har varit i kontakt med oss alla. Vi behöver en ny valberedning och en 

till styrelseledamot till nästa år. Utskick kommer att ske via e-postlisten om någon är 

intresserad av att vara med i styrelsen. Vi undersöker detta förstås på studiedagarna och talar 

om frågan på nästa möte.  Revisorerna kommer att vilja ha en ekonomisk berättelse från 

kassören och vill då kunna se styrelseprotokollen.  

 

Övrigt 
Diskussion om medlemskap i SFBIS och om det i framtiden kan vara aktuellt att öppna upp 

för människor med en annan yrkesbakgrund som arbetar med samma inriktningar som 

socionomer och psykologer.  
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Kallelse nästa möte 

Ny tid för telefonmöte blir vecka torsdag den 9/4 kl.16-17.30. 

 

 

 

 

Kerstin Thelin Bronner 

Sekreterare i SFBIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


