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Styrelsemöte FTF Riks 2019:08 

 

Datum: 28 okt 2019   - kl 19.30 – 21.00 telefonmöte 
 
 

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 
Thomas Lagö, Region 7 
Kerstin Karlsson, Region Mitt 

 

1. Sekreteraren Elisabeth öppnar mötet 
 

2. Godkännande av dagordning   
Ja – inga tillägg 
 

3.  Val av sekreterare samt justerare. 
Elisabeth skriver, Ann Beth justerar 
 

4.  Föregående mötens protokoll 
No 7 justerades av Hans. Läggs till handlingarna. 
 

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

-Registrera domänadressen – Lars o Thomas 
Domänadresser: org adressen är HUVUD adress. De andra adresserna är ”blockade” och kommer att 
”peka” på .org adressen.     Ärendet pågår. 
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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. 
Några svar har inkommit från Region 5 och region Mitt, vilka bifaller Riksstyrelsen förslag till namnbyte. 
Åter på nästa möte den 25nov. 
 
-Ny logotype bör tas fram – frågan kvarstår efter beslut om namn finns. Kvarstår. 
 
-Notis till LinkedIn – Ann Beth har mailat förslag på text ang namnbyte. Medlemmarnas synpunkter 
lämnas till respektive Regionstyrelse före 15 november. Klart. 
 
- Hur vi samlar dokument från Riksstyrelsen – Lars återkommer på nästa möte, eventuellt via WEB byrå 
till en prel kostnad 10 000:- i en engångskostnad. Lars o Thomas återkommer till den 25 november 
 

Aktuella externremisser föreskrifter etc. - Bertil Winér, Region 9 

-01 november träder i kraft AFS Medicinska kontroller. Samt många ändringar av andra föreskrifter som 

har anknytning. 2019:3 – 2019:13 

Checklistan från Prevent ang Medicinska kontroller är klar. Bengt. 

https://checklists.prevent.se/checklist/answer/213 Medicinska kontroller 
https://checklists.prevent.se/checklist/answer/212 Hälsoundersökningar 
 
-AV har beslut om att förändra hela föreskriftsträdet. Remiss sänds ut i början på året. 
Ann-Beth har pratat med AV vid ett möte och ställt frågan om hur omfattande förändringarna blir. 
Främst strukturell förändring och sannolikt begränsat med ändringar i kraven. 
2–3 filmer finns under ”release” angående det nya som kommer från AV. 
 

6. Ekonomi  - Bengt 
a. Kassastatus  - Resultat och Balansrapport utsänd till styrelsen 
Penningmarknadskonto: 201 847:- 
Fonder: 1 026 658:- 
 

7. Samverkansforum (Mats) 
Samverkansforum i samband med årsmötet 2020. 
vecka 20 – 2020 -  dag är ej beslutat . förslag samma dag 
 
 

8. Marknadsföring och rekrytering 
- LinkedIn, Facebook Instagram etc. ingår i marknadsföringsarbete 
Till nästa möte: pengar avsätts till att marknadsföra det nya namnet – marknadsföringsplan 
En liten grupp: Lars, Mats, Elisabeth o Bengt. Lars är sammankallande. 
Kvarstår. 
 

9. Hemsidan  
Behov av uppdatering -> Jessica rapport från gruppen 
Lars och Thomas är huvudansvariga för uppdateringar tills vidare. 
Hemsidan ligger på en server i USA. Säkerhetsprotokollen är inte uppdaterade. Thomas ligger 
på. Byte till en helt ny server. Därefter kommer det att gå att uppdatera och lägga upp de 
dokument som efterfrågas av regionerna. 
Uppdatering av lediga jobb fungerar fortfarande inte. 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchecklists.prevent.se%2Fchecklist%2Fanswer%2F213&data=02%7C01%7C%7C9ae0a7e765ba4d54cc8808d75d585269%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637080506222886768&sdata=YteB5NP79vO4omwPF7frYTq%2FWVI0Ik1zNCGTcK%2F62Y8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchecklists.prevent.se%2Fchecklist%2Fanswer%2F212&data=02%7C01%7C%7C9ae0a7e765ba4d54cc8808d75d585269%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637080506222896780&sdata=g2VO9hvj%2FSRTnNk2CEh%2BUqVEaSgwF6YvcpvTqc7OvDI%3D&reserved=0


3 
 

10. Tidningen -Jessica  
Tidning no 3 / 2019, har lämnats till tryckeriet. 
Nästa nummers presstopp den 13 januari 2020.  
Temanummer: udda yrken – arkeologi, musiker, ljudtekniker, patolog, forskare, kyrkan, smeder. 
 
I agendan till detta möte sände Elisabeth med postadresslistan till samtliga medlemmar. Detta 
för att Riksstyrelsen skall få insyn i hur listan ser ut som går till tryckeriet. 
Observeras bör att denna lista inte omfattas av GDPR, enär den inte innehåller personnummer 
och den är endast sänd till Styrelsen. 
 

11. Regionerna    
Region 1–2 – Johan Nylander - ref mail från Johan - 18 september 2019 
se punkt 11 ovan 
 
Region 5 - Elisabeth Selander – 26 SEP - välbesökt träff om belysning, Per Nylén från AV. 
Kommande träff den 14 nov. med tema: Arbetsplats för alla / Det tillgängliga kontoret. Träff på 
Akademikerförbundet SSR. Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur 
moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla. 
 
Region 6 – Region Mitt - Kerstin Karlsson – utbildningsdag 17OKT - Rachael Tripney Berglund 
som är doktorand inom OSA, och hur vi ska kunna genomföra en psykosocial skyddsrond.   
Riskbedömning. Certifierad i Första Hjälpen.  
Säkerhetsdatablad – Karin Staaf, Kemist från Arbetsmiljöverket om PROCar och 
Exponeringsscenarier 
Carola Jansson har skrivit något till kommande tidning. 
Kommande träff den 19 mars - Ftf-dag, halva dagen Janke Wikholm om Bas-P, Bas-U och ”vanligt 
samordningsansvar”. Andra halvan är lite oklar ännu. Planerar också nästa träff i mars 2020. 
 
Region 7 – Lars Engman – Thomas Lagö _  Konferens om Trycksatta anordningar. Nieminen. 
 
Region 8 – Mats Andersson – Utbildningsdagar; Arbetsmiljödagar i Väst – 14-15 november 2019. 
 
Region 9 – Marie Rasmusson – Bertil Winér,  - SWECO har startat ett arbetsmiljönätverk från 
Malmökontoret, för kunder och/eller blivande. De har kanske 2 ggr/år frukostmöten eller AW. 
Ett populärt ämne är kemiska risker, SWECO har ett AW den 7 november till exempel. Den 17 
juni fixade vi ett möte för våra medlemmar en halvdag då en konsult från SWECO körde i princip 
samma program för oss. Mycket uppskattat.  
Som del 2 i kemikaliesatsningen är att vi planerar en dag för genomgång av Stoffenmanager, 
förmodligen 3/12 Stoffenmanager® är ett online-system för att på arbetsplatser identifiera 
kemiska risker och lämpliga åtgärder samt att kommunicera detta på ett lättbegripligt, 
transparant sätt till arbetsledning, anställda och intressenter utanför organisationen. Utvecklat i 
Nederländerna.  
I november kommer vi att ha den traditionella klimatdagen tillsammans med laboratoriet för 
Termisk Miljö (Klimatlab) vid LTH. Tema: ClimApp, en mobil-app integrerad med internationella 
standarder, ger råd och varningar kring exponering för värme och kyla.  

Det handlar om den appen, som utvecklats, samt några sessioner kring olika standarder och krav 
på kläder vid arbete i kyla. 

 
12. Årsmöte (Elisabeth) 

onsdag 13 Maj 2020 i Umeå i samband med Arbetsmiljömedicins vårmöte. 
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13. Kommande aktiviteter – rapport från avhållen aktivitet  
 
Gilla jobbet-mässan avhölls den 24-25 oktober.  
Ann-Beth föreläste i ett seminarierum om kemiska riskbedömningar.  
Kerstin åhörde Ann-Beths föreläsning.  
 
Kerstin Karlsson deltog på seminarium om OHÄLSOSAM ARBETSTIDSFÖRLÄGGNING – VAD KAN 
MAN GÖRA?  Göran Kecklund, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet. 
Representanter för arbetsplatser där man arbetat med dessa frågor. 
 

Forskning visar på många risker med skiftarbete, allt från hjärt– kärlsjukdomar till diabetes. 
”Arbetsgivaren ska förebygga ohälsa som har samband med hur man förlägger arbetstiden”, enligt 
Arbetsmiljöverkets OSA-föreskrifterna (paragraf 12), som har bidragit till ett ökat fokus på 
arbetstidsförläggning som en arbetsmiljöfråga. 
I branscher som transporter, processindustri, vård och omsorg, är det oundvikligt med nattarbete och 
andra former av arbete på obekväm arbetstid. Men det går att utforma skiftarbetsscheman på olika sätt. 
Och hur man väljer att göra får olika konsekvenser för hälsan. 
Göran Kecklund berättade om vad forskningen säger om risker och möjligheter med olika uppläggning 
av skiftarbete, och vad som är viktigt att tänka på, för att minimera riskerna. Vad ska chefer tänka på? 
Vad kan de anställda själva göra? Han presenterade praktiska verktyg för att riskbedöma scheman och 
en ny websida som är inriktad på praktiska tips för både skiftarbetare, schemaplanerare och chefer. 
  
Reflektioner i övrigt från Gilla Jobbet-mässan; AFA satsade om den fysiska arbetsmiljön. Flera seminarier 
ställdes in.  Noll-vision om olyckor blev inställt. 
 
Kommande möte med Mynak 

30 oktober - seminarium om utbildning av arbetsmiljöingenjörer med Mynak. 

Bland annat så deltar Bengt S och Ann-Beth A.  Info på nästa möte. 
 
 

14. Övriga frågor - kvarstår - åter den 25 nov. 
-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. Kvarstår. 
-Årshjulet uppdateras. 
-Arbetsprocesser. 
-Kompetensfrågor inom yrkeskåren – Vad är på gång? 
 
 

15. Nästa möte 
25 nov kl 16 + middag -   fysiskt möte 
Brasserie Makalös – ligger i hotell Kungsträdgården. Lars kontaktar restaurangen.  
 

16. Avslutning  
Elisabeth avslutade möte     

Elisabeth Selander Ann-Beth Antonsson 

Elisabeth Selander  Ann-Beth Antonsson 
 justerar  
     


