
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för FTF Småland 
den 10 december 2018 
 
Närvarande: 
Lars Engman, ordförande 
Johan Bernhardsson, vice ordförande 
Bertil Jonsson, sekreterare 
Peder Björklund, kassör 
Margareta Karsberg, suppleant 
Stefan Westergren 
Bengt Christiansson 
Olle Wedenmark 
Gert Eriksson 
 
Frånvarande 
Thomas Lagö, ledamot 
Martin Lindahl, ledamot 
 
§ 1 Mötet öppnas 
Sammanträdet öppnas av ordförande Lars. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
Utsänd dagordning godkändes. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Johan 
Bernhardsson och Olle Wedenmark. 
 
§ 4 Föregående protokoll 
Föregående protokoll föredrogs och godkändes. 
 
§ 5 Rapporter  
Vi avrapporterade vår medlemsinformation den 23 november på Fläkt. 
Då deltog 22 personer samt 7 st. från AMM. Åhörarkopior är utskickade. 
Martin har skrivit en artikel som skickats till Riks. Vi har tackat AMM genom 
Bengt Ståhlbom. 
Vi diskuterade behov av fördjupning utifrån de ämnen som presenterades. 
T.ex. truckar och vibrationer för oss och logistikföretag etc.  
Uppdrag för Au att även se på detta. Helst ligga minst ett år i förväg så att 
det kommer med i utskick. 
Diskuterade möjligheten för arbetsmiljöingenjörer att bli certifierade som 
yrkeshygieniker. AU fick i uppdrag att undersöka villkoren för certifiering 
samt behov av mätutbildning för våra medlemmar.  
Behov av en enkel info- broschyr för nya medlemmar. TL och BJ ser på detta. 
Hemsidan för Riks är under översyn. Thomas Lagö är delaktig i detta arbete. 



 
 
 
Thomas informerar från Samverkansforum vid nästa möte den 1 feb. 2019. 
Då önskar vi även info om förslag till ny hemsida och medlemsfolder. 
 
§ 6 Inkomna skrivelser 
Inget att redovisa. 
 
§ 7 Ekonomisk rapport 
Föreningens kassabehållning är i dagsläget 105.935.53 kr. Inbetalning har 
skett till Riksstyrelsen. 
Två medlemsavgifter är på gång in. Peder skickar ut nya inbetalningskort i 
jan-19. 
Flera nya medlemmar har betalat eller visat intresse för att gå med i före-
ningen. De som går med nu betalar 575 kr för resterande 2018 och 2019. 
 
§ 8 Planering av kommande aktiviteter 
- Nästa styrelsemöte den 1 feb. kl. 09.00 hos Johan. 
- Arbetsmiljöverkets Helen Karlberg och Agneta Jangenfeldt informerar om 
nya AFS om smitta. Diskussion pågår.  
- Årsmötet genomförs prel. den 12 april 2019 på Träcentrum i Nässjö. BJ 
kollar vad de kan erbjuda för info om verksamhet. Ev. kombinera med ett 
studie-besök på lämpligt företag. Vi informerar om att medlemmarna bokar 
denna dag. BJ skickar ut detta. Gert kollar på alternativ till Träcentrum (ev. 
JYSK). 
 
§ 9 Övriga frågor 
Vi ser över stadgarna från Riks. På vilka grunder väljer vi in medlemmar. 
 
§ 10 Nästa möte 
Styrelsemöte beslutades till den 1 feb 2019 kl. 09.00 hos Johan. 
 
§ 11 Mötet avslutas 
Ordförande förklarade sammanträdet för avslutat. 
Lars önskade God Jul och ett Gott Nytt År! 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 

 
Bertil Jonsson 
Sekreterare 
 
 
 



 
 
 
 
 
Ordförande 
 
 
___________________________________ 
Lars Engman 
     
 
 
Justerare 
 
 
___________________________________ 
Olle Wedenmark 
 
 
___________________________________ 
Johan Bernhardsson 


