
REFERAT  STYREMØTE 22.06.2021 
Romerike Tannlegeforening 
Fraværende: Lucia Nesteby, Henrik Hoel Brunvoll og Selma Taso 
Saksliste: 
Godkjenning av innkalling og saksliste:  
Godkjent, dog endring av møtested fra Hinoki (nedlagt) til Big Horn, Lillestrøm.  
Godkjenning av referat fra forrige møte 02.03.21: 
Godkjent 

17/21 TSE Modul 10 til høsten: Lokale, utstillere. 

RTF har ansvaret for å holde TSE Modul 10 (periodonti). Datoene for første samling er 23. – 24. 
september, andre samling er 11. – 12. november. Kursansvarlig skal undersøke lokaler hos 
«Smakfulle rom» og «Losby gods». Hotellrom til kursholdere må også bookes. Videre skal det 
undersøkes hvilke utstillere som skal inviteres, dette bør knyttes opp mot hva som skal gjennomgås 
på kurset, mtp instrumenter, utstyr etc. Undersøke med tidligere kurskontakt om hvordan dette 
har blitt gjennomført tidligere.  

18/21 Forum for tillitsvalgte til høsten (2-3 september) 

Carina Urke (leder) og Henrik Hoel Brunvoll (kasserer) stiller på dette.  

19/21 Jubileumsfest? 

Planlegging av den utsatte jubileumsfesten skal gjenopptas, og den opprinnelige 
festkomiteen skal informeres om dette. Smittesituasjonen må fremdeles følges med på, 
men planen er å få til jubileumsfesten ila 2022.  

20/21 Julebord? 

Det skal holdes kurs med påfølgende julebord på Scandic Hotell i Lillestrøm. Dato blir 
fredag 26.november. Foreslått kurstema er «vital pulpa terapi». Kursholdere foreslås å 
være Erik Katle og Frode Straxrud. Erik tar kontakt med Frode. Kurset holdes i 2x45 
minutter, og blir gratis for medlemmer.  

21/21 Fastsette dato for GF. 

Generalforsamling 2021 holdes 22. oktober kl 18:00. Sted: Styret skal undersøke 
nærmere hvor dette skal avholdes. Det er forslag om Olavsgaard Hotell eller Scandic 
Hotell i Lillestrøm.    

22/21 Eventuelt. Neste møte fastsettes. 

- Få oversikt over regnskapet (kasserer og leder må se på dette) 



- Info fra UTV ang prøveprosjekt for å styrke tannhelsetilbudet til pasienter som 
mottar hjemmesykepleie / bor på sykehjem (i Agder og på Romerike). 
Regjeringen har bevilget 42millioner kroner. Det jobbes med en plan for å 
iverksette dette prosjektet. I påvente av mer informasjon, er spørsmålet hva 
styret tenker om dette. Det er enighet om at dette virker som et veldig bra 
tiltak, men hvordan dette skal gjennomføres i praksis har vi ikke pr nå fått info 
om.  

 
Neste møte: 
Tirsdag 31.august kl 18:00 
Sted: Oppmøte utenfor Big Horn Lillestrøm, men blir trolig naborestaurant som er 
under oppussing.   
 
 
 
 
Erik Katle 
Sekretær RTF 

27.06.21 

 
 


