
 

 

 

 

Kallelse till årsmöte 2023 

Tisdagen den 7 mars kl 17.00 

Tandhälsoförbundet Distrikt Västerbotten 

Plats: Väven, Storgatan 46 A i Umeå. Mötesrum Väx 
Du kan också delta via Zoom eller telefon 

Inloggningsuppgifter, se nästa sida liksom dagordning m.m. 
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Dagordning för årsmöte den 7 mars kl 17.00 2023 

Plats: Väx Mötesrum, Storgatan 46 A, Umeå 

Zoomlänk: https://us02web.zoom.us/j/89984877892?pwd=ZVRCL3ZxWTNaYzBxdWtsb29FM0hBdz09 

För att delta på er telefon ring tel nr 08 50 500 828 eller 08 50 52 00 17 och knappa in koderna nedan, avsluta 

med fyrkant.  

Meeting ID: 899 8487 7892 

Passcode: 498656 

 
1. Årsmötets öppnande. 
 
2. Årsmötets behöriga utlysning. 
 
3. Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet. 
 
4. Fastställande av föreslagen dagordning 
 
5. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse (se bilagor) 

 
6. Föredragning av revisionsberättelse (finns tillhanda på mötet) 
 
7. Fastställande av resultat och balansräkning 
 

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
7. Fastställande av budget och verksamhetsplan  
 
8. Val av styrelse och revisor för 2022 
 
9 Val av valberedning (Styrelsen föreslås agera valberedning) 
 
13. Val av delegat och ersättare för denna till förbundsstämman 
Årsstämman äger rum i Gävle den 14-15/5  

 
14. Övriga frågor. 

 
15. Årsmötets avslutning.  

https://us02web.zoom.us/j/89984877892?pwd=ZVRCL3ZxWTNaYzBxdWtsb29FM0hBdz09
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Verksamhetsberättelse Tf:s distrikt Västerbotten för år 2022 

 
Årsmötet hölls via zoom då förbundsordförande Ann-Marie Lidmark medverkade och pratade om Aktuella 

tandhälsofrågor, dentala material och rotfyllningar.  I årsmötesprotokollet fastställdes vilka som har rätt att 

teckna föreningens firma. Joachim Hansskog har sett till att skaffa ett organisationsnummer. Men bankkonto har 

ännu inte distriktet skaffat. Förbundets kassör har skött räkenskaperna.  

Öppet hus med föredrag har hållits vid två tillfällen under året. Ett på våren och ett på hösten i Funktionrätt 

Västerbottens lokaler i Umeå.  

Distriktet har erbjudit medlemmarna flera intressanta föredrag via zoom som andra distrikt  har anordnat. På 

förbundets årsstämma som hölls i Gävle deltog Joachim Hansskog via Zoom och han har också deltagit på 

förbundets distriktsmöten som också hållits via Zoom. Även Anne-Maj Solstam har deltagit på dessa.  

Distriktet har deltagit i en del möten med Funktionsrätt Västerbotten, vilket lett till kontakter med andra 

funktionsrättsorganisationer. Fortsatt har kontakter med tandläkare hållits, men inte lika aktivt som tidigare. 

Styrelsen har inte haft några protokollförda möten, men samtalat  via telefon för att hålla igång verksamheten. 

Distriktet beviljades medel från regionen under året.  

Under året har distriktet haft följande styrelse: 

Joachim Hansskog (ordförande) 

Daniel Hagman, ledamot 

Michael Johansson, ledamot 

Anne-Maj Solstam, suppleant 

Revisorer har varit: 

Ann-Charlotte Carlsson 

Kersti Halliste, har varit revisorssuppleant 

Styrelsen har under året agerat valberedning. 

 

Umeå i januari 2023 

Styrelsen 
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Budget för Tf:s Distrikt Västerbotten 

Tf förutsätter att vi får bidrag som funktionsrättsorganisation under 2023  

 

Intäkter   2024 2023 2022 Utfall 2022 

Medlemsavgifter   5 000   5 000 kr      4 700 kr 3 775 

Bidrag från regionen   17 000 15 000 kr  15 000 kr 14 061 

Summa   22 000 20 000 kr 19 700 17836 

Kostnader   2024 2023 2022 Utfall 2022 

Styrelsemöten/förtäring/resekostnader  1 500 kr  1 500 kr 0   110 kr 

Medlemsmöten inkl föreläsningar 12 000 kr 12 000 kr 10 000 kr       0 kr 

Annonsering möten mm (facebook)  5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr  4 747 kr 

Medlemsutskick   1 700 kr 1 500 kr 1 200 kr 1 357 kr 

Medlemsavgifter ( t ex Funktionsrätt, VB)     200 kr    200 kr  100 kr     100 kr 

Bankgiro mm     2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr          0 kr 

Summa utgifter  22 400 kr 22 200 18 300 kr 6 314 

 

Verksamhetsplan för Tf Distrikt Västerbotten 2022-2023 

Tf i Västerbotten planerar att genomföra minst två föreläsningar/seminarier per termin de 

närmaste två åren i för medlemmarna angelägna ämnen.  Däremellan ska distriktet försöka 

anordna medlemsträffar kanske i form av studiebesök, kaféträffar etc där angelägna ämnen kan 

diskuteras.  

Tf Västerbotten kommer också att vara mer aktiva i det regionala samarbetsorganet Funktionsrätt 

Västerbotten. En viktig uppgift blir att försöka få ett samarbete med regionens Tandvårdsenhet och 

funktionsrättsorganisationerna.  

Tf Västerbotten kommer också fortsatt att arbeta för bättre kontakt med regionens tandläkare och 

förhoppningsvis hitta en eller flera tandläkarmottagningar som har tillräcklig skyddsutrustning för 

amalgamsanering.  

Tf Västerbotten ska också aktivt delta i förbundets verksamhet och på olika sätt försöka få media 

att skriva om våra problem genom direkta kontakter med journalister, insändare med mera.  
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Vårprogram 2023 

 

21/2 kl 19.00 Zoom 

Föredrag av Kenneth Sandström, f.d. läkare som behandlat många med långvarig 

borrelia och TWAR.  

Anmälan via mail toyotabast@hotmail.com eller via telefon 0049 135 75 

7/3 kl 17.00 Väven, Umeå 

Årsmöte och kort föredrag av Ann-Marie Lidmark om inflammationer i käkbenet, 

symtom och diagnostisering. Även via Zoom, se under dagordning för årsmötet 

19/4 kl 18.00 Zoom 

Föredrag av Britt-Marie Edstam som berättar om hur man kan påverka sin egen 

hälsa. Arrangeras av Örebro distrikt.  

Anmälan och mer information: Siw Ingvarsson tel 070 533 15 85 

 

25/5 kl 17.30 Zoom 

Heidi Bolouri berättar om behandling mot Alzheimers sjukdom enligt Dale Bredesens 

koncept ReCode. Hon är certifierad terapeut enligt denna metod och därtill forskar 

hon på hjärnan och dess nervsystem.  

Anmälan: stockholm@tf.nu eller via telefon 08 428 92 

Eventuellt kan ytterligare aktiviteter planeras i Umeå och Skellefteå 

Se mer hemsidan och eventuella senare utskick. 
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