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Styrelsen har bestått av Fari Hallberg FH ordf, Claes Remminger CR vice ordf, Ann-Marie 
Kehlmeier A-MK kassör, Miqael Persson MP, ledamot, Ingrid Åström IÅ och Ulf Wigren UW, 
suppleanter. Vid flera möten har filmaren Dick Fridén varit adjungerad. 

Den 31 december 2022 hade distriktet 269 betalande medlemmar med medelåldern 70 år. 

Årsmötet hölls per telefon den 26 februari. Styrelsemöten har vi haft 9 ggr via telefon 
eftersom vi är så utspridda geografiskt. Detta har fungerat bra och alla ledamöter har 
deltagit så ofta de kunnat. Dessutom har delar av styrelsen träffats i vår lokal på DHS i 
Helsingborg och på andra evenemang typ föredragen. 

Den 20 juli var samtliga medlemmar inbjudna till en trevlig Café-träff med en generös lunch 
på restaurang Farozon i Hässleholm. 32 personer åt gott varefter tandläkare CR svarade på 
intressanta frågor från medlemmarna. 

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arrangera olika föredrag alla med kopplingen till 
munnen och den allmänna hälsan. 1 mars hade vi besök av Förbundsordförande Ann-Marie 
Lidmark, Stockholm, och hon talade om att ”Laga tänderna med kosten”. 19 maj höll 
Homeopat Robert Stigborn ett filmat föredrag i Kristianstad om ”Den inre läkande 
förmågan”.  Den 11 augusti talade Kostcoachen Miqael Persson i Helsingborg om Kost, 
mineraler och tandvård. I Lund talade Tandläkare Claes Remminger den 18 augusti om 
”Fakta och kuriosa” i modern tandvård. Tandläkare Daniel Jönsson talade i Malmö den 29 
september om Tandlossning (parodontit) och implantat. 4 av dessa 5 föredrag finns filmade 
på vår hemsida www.tf.nu/distrikt/skane.  

En stor del av vår verksamhet finansieras av Region Skåne, RS, och FH och IÅ  har mycket 
goda  personliga kontakter med tjänstemännen. IÅ har träffat dessa vid 6 olika tillfällen 
under året. Vår ekonomi är mycket stabil och god. 

FH, IÅ och CR har vid olika tillfällen medverkat via Zoom på Tandhälsoförbundets 
Distriktsmöten.  

FH deltog i Tillgänglighetsmarschen som gick igenom centrum i Helsingborg i september. 

CR har representerat Tf/Skåne vid 2 olika ordförandekonferenser på DHS i Helsingborg. 

 

För Tandhälsoförbundet Distrikt Skåne i januari 2023 

Fari Hallberg, Claes Remminger, Ann-Marie Kehlmeier, Miqael Persson, Ingrid Åström och Ulf 
Wigren. 
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