
 
 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för FTF Småland 
den 24 maj 2019 
 
Närvarande: 
Lars Engman 
Johan Bernhardsson 
Bertil Jonsson 
Peder Björklund 
Thomas Lagö 
Martin Lindahl 
Bengt Christiansson 
 
Frånvarande 
Margareta Karsberg 
Stefan Westergren 
Olle Wedenmark 
Gert Eriksson 
 
 
§ 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 Martin Lindahl. 
 
§ 4 Föregående protokoll 
Föregående protokoll föredrogs och godkändes. 
 
§ 5 och 6 Rapporter  

• Thomas deltog vid Riks årsmöte 15-16 maj i Stockholm. Även 
Samverkansforum genomfördes då. Bra diskussioner där. En FAQ- 
funktion tas fram kopplad till den nya hemsidan. Olika kategorier är 
önskvärt. Bra föredrag genomgående. En diskussion handlade om 
HR- funktionernas roll ute på företag och i kommuner. Förslag att 
samverka mer mellan Regionerna. Typ föreläsningar mm. Lars Bergh 
(Ljudombudsmannen) invald i Riks styrelse, Thomas Lagö invald som 
suppleant. Man försöker få ut tidningen mycket bredare. Även ett 
bredare utbud av artiklar. Fortsatt arbete med hemsidan. 

• Föreningen tänker sig ett namnbyte. Alla förslag är välkomna! 



 
 
 

• Det finns behov av en enkel info-broschyr för nya medlemmar. 
Thomas och Bertil ser på detta. Vi tar fram en 4-sidig folder och ett 
enkelt blad för medlemsrekrytering. 

 
§ 7 Rapport från Reach - konferens 

• Lars och Johan redovisade från dagen. Begränsning av farliga ämnen, 
arbets-sätt mm. Väldigt få företag har full koll på sina kemikalier….. 
Exponerings-scenarier på blandningar kommer nu. Detta måste 
finnas med i SDS och risk-bedömningen. Tidigare har det funnits för 
enskilda ämnen. Måste nu finnas med för att få använda produkten. 
Behöver beaktas redan vid inköp.  

 
§ 8 Inkomna skrivelser 

• Inget att ta upp. 
 
§ 9 Ekonomisk rapport 

• Föreningens kassabehållning var vid mötet 110 981.88 kr.  

• En ny person har kommit med i föreningen. Vi hälsar Oskar Ahlstrand 
välkommen!  

• Peder betalar in till Riksföreningen. 

• Maria Gullbrandson slutar att vara revisor pga. flytt. Vi får nyttja Inga-
Lill. 

• Vi ser på möjligheten att byta bank.  
 
§ 10 Kommande aktiviteter och utbildningar 

• Höstens möten blir ; 24 maj, styrelse kl. 09.00 hos Johan 
   6 september styrelse kl. 09.00 hos 
   Johan 

   25 oktober, fortbildning för före- 
   tag. Vi återkommer om tid och 
   plats 
   6 december, styrelse kl. 09.00 hos 
   Johan  
   

• Studiebesöket på Silvent flyttas till hösten 2019. Bertil kollar datum. 

• Lars undersöker möjligheten till ett besök på Fagerhults belysning. 

• Vårens fortbildningsdag för våra medlemmar flyttas fram till hösten. 
Tema? 

• En öppen informationsdag för företagen planeras till den 25 oktober. 
Notera även detta datum. Bertil skickar ut inbjudan. Troliga teman 
blir trycksatta anordningar och ljudmiljö vid vindkraftverk.  

 
 
 



 
 
§ 11 Övrigt  

• Thomas undersöker möjligheten att få hit Harald Ullman och infor-
mera om ”Heta arbeten”. 

• En skrivelse ställs från Region 7 till Jens Åhman på AV, med kopia till 
övriga Regioner. Styrelsen anser att det är svårt och i dagsläget 
omöjligt att anlita inspektörer för regional information från AV. Vi  
önskar även att FTF Riks ställer en skrivelse till Arbetsmiljöverket 
angående informationsinsatser generellt.  
 

• Thomas Lagö informerade om den Arkitektfrukost som genomförts i 
Stockholm, se denna länk! 
https://www.arkitekt.se/arkitekturfrukost-hur-far-du-fa-den-basta-
ljudmiljon-utan-att-gora-avsteg-fran-design-och-ekonomi/ 

 

• Nästa styrelsemöte och sommarlunch blir måndagen den 17 juni på 
Hook! Reservera denna dag! Start 09.30 

 
§ 12 Mötet avslutas 
Ordförande förklarade sammanträdet för avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 

 
_________________________________ 
Bertil Jonsson 
Sekreterare 
 
 
 
___________________________________ 
Lars Engman 
Ordförande     
 
 
 
___________________________________ 
Martin Lindahl  
Justerare 
 
 
 
___________________________________ 
Johan Bernhardsson 
Justerare 


