
Minnesanteckning 
Styrelsemöte/Telefonmöte 2007-02-28 klockan 11-12 

Närvarande: Marcelo Rivano, Lisbeth Svensson, Marie Löfgren, Elisabeth Andersson och 
Susanne Bergquist 
 
1. Genomgång och kommentarer av föregående protokoll 

Medlemmar: 
Tillägg från Elisabeth efter föregående möte är att i november hade 22 medlemmar 
betalat avgift för 2006 (jämfört med 24 st 2005). Efter 20 påminnelse i december till 
dem som ej betalat för 2006 fick vi napp från 10 som då också betalade för 2007 
Nuläget är att vi för ögonblicket har 14 betalande medlemmar för 2007. 
Styrelsemedlemmar påminns om att betala medlemsavgiften. Tidigare medlemmar 
påminns om medlemsavgiften i samband med att brev skickas ut och i samband med 
detta påminns de att uppge sin e-post adress. En påminnelse är också inlagd på 
hemsidan tillsammans med information om att uppge e-postadress och planer om 
lösenord. 
Ekonomin 
På medlemskontot hade vi i november 4 383 kr och på konferenskontot 10 921 kr. Vid 
årsskiftet hade vi 17 484 kr, vilket är 6 000 kr mer än förra året. 
Styrelsen 
Susanne, tidigare suppleant, har ersatt Irina som sekreterare och kontaktperson för 
föreningen. Svenskt Smärtforum har meddelats via deras nya hemsida. 

 
2. Årets studiedagar 

Nytt datum: 
Det har dragit ut på tiden att få kontakt med Danderyd och därför skjuts datumet upp 
till 31/5 och 1/6.  
Det beslutas att framöver utses ansvarig för nästa års studiedagar under årets 
studiedagar och inte till hösten som vi tidigare gjort. 
Plats:  
Stockholm och i första hand Danderyd. Susanne kontaktar den person som är 
lokalansvarig i Danderyd för att se om ovanstående datum kan fungera. Mailar 
Marcelo och Marie så fort hon får besked så att de kan vidtala eventuella föreläsare 
Program 
Marcelo tar kontakt med medlemmar i Danderyd för att se om de önskar ha en egen 
programpunkt. Tidigare programpunkter kvarstår: 
Preliminärt från klockan 13-17 på torsdagen och klockan 9-15 på fredagen  
Varje programpunkt (1-2 timmar) föreslås innefatta:  
1. Kort teoretisk introduktion, 2. Råd om tillämpning och 3. Diskussion 

 

– Lokal punkt från värdkliniken (Marcelo ansvarar för att fråga Danderyds rehab) 
– Beteendeanalys vid långvarig smärta. Susanne ansvarar 
– Erfarenhet av smärtarbete inom Primärvården (Marcelo tar kontakt med Katja 

Boersema i Örebro för ev. ersättning och datum) Steven Linton tillfrågad men 
förhindrad att medverka. 

– Mindfulness eller liknande. Effektiv metod eller kejsarens nya kläder? (Marie 
kontaktar Birger och Håkan i Umeå som varit på utbildning om de kan ansvara för 
denna seminariepunkt). Anna Kåver tillfrågad men hade inte möjlighet att 
medverka 

– Kommunikation med smärta, 30 års erfarenhet. Marcelo ansvarar 
 



Dessutom: 
– Kvällsaktivitet (Berit Björkman bokar restaurang och tar in kostnadsförslag) 
– Årsmöte 

 
Program och inbjudan skrivs av Susanne. Det läggs in på hemsidan. Elisabeth 
ombesörjer utskick till samtliga medlemmar 

 

Annonsering 
kommer förutom på hemsidan att ske i Socionomen och i Psykologtidningen. Marie 
ansvarar för detta så snart lokal och program är spikat. 
 
Deltagaravgiften avgörs av kostnaderna för lokal, mat och föreläsare. Förslag 1000-
1.500 kr för medlemmar och 1 500 – 2000 kr för icke medlemmar 
 

3. Lösenord. 
Allt är förberett för lösenord på material från samtliga studiedagar. Kommer att 
införas 1 juni. Rutinen är att kassören (Elisabeth) meddelar sekreteraren (Susanne) 
som sedan meddelar medlemmar användarnamn och lösenord. 
 

4. Övriga frågor 
Konsensuskonferens kring WAD 27 april 
Marcelo sitter med i RTP-grupp och har fått förfrågan angående vidarebefordran av 
inbjudan. Det beslutas att inbjudan vidarebefordras, via Marcelo, till Susanne som ser 
till att medlemmar med e-post får inbjudan samt att den läggs in på hemsidan 

 
Medlemmars egna uppsatsarbeten och liknande på hemsidan 
Punkten tas upp på Årsmötet för att bestämma vilka rutiner och kriterier vi ska ha 
kring detta. 

 
5. Nytt möte 

Nytt telefonmöte 2007-03-08 klockan 8.15 för avstämning och vidare planering av 
Studiedagarna 
Susanne kallar via e-post. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Vid tangentbordet 
 

Susanne Bergquist 


