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Styrelsemöte FTF Riks 2019:07 

 

Datum: 23 Sep 2019   - kl 19.30 – 21.00 
 
 

Närvarade:  
Mats Andersson, ordförande, Region 8    
Elisabeth Selander, sekreterare, Region 5  
Ann-Beth Antonsson, Region 5  
Hans Åhman, Region 5  
Lars Bergh, Region 5 
Jessica Pondman Lagerström, Region 5 
Bengt Sahlin, Region 5, kassör  
Bertil Winér, Region 9 

Ej närvarande: 
Thomas Lagö, Region 7 
Kerstin Karlsson, Region Mitt 

 

1. Ordföranden Mats öppnar mötet 
 

2. Godkännande av dagordning   
Ja – inga tillägg 
 

3.  Val av sekreterare samt justerare. 
Elisabeth skriver, Hans Åhman justerar 
 

4.  Föregående mötens protokoll 
No 6 justerades av Bengt 
 

5. Verksamhetsplan – vision, strategi 
Diskussion om framtiden och namnbyte 
-Sveriges arbetsmiljöspecialister – SAMS 
Föreningen som förenar arbetsmiljöexperter 

-Registrera domänadressen – frågan kvarstår – Lars o Thomas 

Domänadresser: Lars mailar adresserna 
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-Motion från Riks till Regionerna – Hans Åhman renskriver förslaget som arbetats fram av styrelsen. 

Regionerna skall behandla namnändringen. Svar till den 15 november. Behandlas av styrelsen den 25 

november. 

-Ny logotype bör tas fram – frågan kvarstår efter beslut om namn finns. 

-Notis till LinkedIn – Ann Beth har mailat förslag på text ang namnbyte. Medlemmarnas synpunkter 

lämnas till respektive Regionstyrelse före 15 november. 

- Hur vi samlar dokument från Riksstyrelsen – Lars återkommer på nästa möte, eventuellt via WEB byrå 

till en prel kostnad 10 000:- i en engångskostnad. 

6. Aktuella externremisser föreskrifter etc.  
Bertil Winér, Region 9, håller koll på eventuella remisser och informationer från AV. 
 

7. Ekonomi  - Bengt 
a. Kassastatus  - Resultat och Balansrapport utsänd till styrelsen 
Penningmarknadskonto: 197 787:- 
Fonder: 691 000 :- 

8. Samverkansforum (Mats) 
Samverkansforum i samband med årsmötet 2020. 
Preliminärt vecka 17 - 2020 
 

9. Marknadsföring och rekrytering 
- LinkedIn, Facebook instagram etc ingår i markandsföringsarbete 
Till nästa möte: pengar avsätts till att marknadsföra det nya namnet – marknadsföringsplan 
En liten grupp: Lars, Mats, Elisabeth o Bengt. Lars är sammankallande. 
Bengt har haft föreläsning för 20 st blivande arbetsmiljöingenjörer. 
Mats har föreläsning/ berättar om föreningen för blivande arbetsmiljöingenjörer i Göteborg. 
Lars o Thomas har haft föreläsningsdag för verksamma arkitekter med lyckat resultat. Lars 
skriver en liten text till tidningen. 
 

10. Hemsidan  
Behov av uppdatering -> Jessica rapport från gruppen 
Uppdateringar av kontaktuppgifter från styrelsen 
ref mail från Johan Nylander, ang uppdatering 
Lars och Thomas är huvudansvariga för uppdateringar tills vidare. 
Jessica mailar namn på intresserad från Region 8 till Lars. 
 

11. Tidningen  
Jessica  
Tidning no 3 / 2019, manusstopp 16 september 2019 
Statusrapport: Jessica har lagt sista handen vid insända dokument. Översänt till Martina för att 
sätt ihop tidningen. Prel går den i tryck 14okt. 
Nästa nummers presstopp den 13 Januari 2020.  
Temanummer: udda yrken – arkeologi, musiker, ljudtekniker, patolog, forskare, kyrkan, smeder. 
 
Elisabeth sänder en notis angående korrekta adresser för utskick av tidningen. 

12. Regionerna    
Region 1-2 – Johan Nylander - ref mail från Johan - 18 september 2019 
Några kommentarer: 

1. Styrelseuppgifter inte uppdaterade än på hemsidan. Har ni fått de aktuella? 
2. Det går inte att fylla i kontaktformuläret, har fått påpekande från en som försökt bli medlem. 
3. En hel del som saknas än då man klickar på de olika rubrikerna, exempelvis lediga jobb…. 
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4. Namnbytet, vilket är det nya namnförslaget? 
5. Alla våra tidigare protokoll som legat på hemsidan, vart har de tagit vägen? 

 
Region 5 - Elisabeth Selander – medlemsmöte den 26 sep - belysning 
Region 6 – Kerstin Karlsson _Region Mitt – inget nytt 
Region 7 – Lars Engman – styrelsemöte 20 sep. 
Region 8 – Mats Andersson - planerar utbildningsdagar i november 
Region 9 – Marie Rasmusson -  
 

13. Årsmöte (Elisabeth) 
Maj 2020 
 

14. Kommande aktiviteter 
Gilla jobbet-mässan är 24-25 oktober.  
AnnBeth ska föreläsa i ett seminarierum om kemiska riskbedömningar. 
 

15. Övriga frågor  - kvarstår från föregående möte 
-Revidering av Stadgar och Handboken. Tex formerna för deltagande av årsmötet. 
Arbetsgruppen Jessica, Ann-Beth och Hans återkommer med förslag. Jessica återkommer med mötestid 
för arbetsgruppen. Återkommer med rapport till nästa möte. Arbetsgruppen har möte 8 okt. 
-Årshjulet uppdateras. 
-Arbetsprocesser. 
-Kompetensfrågor inom yrkeskåren – Vad är på gång? 

 
 

16. Nästa möte 
28 okt 19.30 – telefonmöte 
25 nov kl 16 + middag -   fysiskt möte 
 

17. Avslutning  
Mats avslutade möte   

 

 

 

 

 

   

Elisabeth Selander   Hans Åhman 

Elisabeth Selander   Hans Åhman 
  justerar  


