
 
 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för FTF Småland 
den 6 september 2019 på Företagshälsan i Jönköping. 
 
Närvarande: 
Lars Engman 
Johan Bernhardsson (delvis) 
Bertil Jonsson 
Peder Björklund 
Martin Lindahl 
Bengt Christiansson 
Olle Wedenmark 
Gert Eriksson 
Thomas Lagö 
 
Frånvarande 
Margareta Karsberg 
Stefan Westergren 
 
 
§ 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  

• Föreningen arbetar vidare på namnbytet. 

• 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. 

 
§ 6 Inkomna skrivelser 

• Två skrivelser från Jönköping Energi lades till handlingarna. Digitala 
fakturor gäller framöver. 

• Jessica Pondmans skrivelse kring kommande tidning. Manusstopp är 
den 16 september. Lars och Martin hanterar skrivelsen. 



 
 

 
 
§ 7 Ekonomisk rapport 

• Föreningens kassabehållning var vid mötet 101.478.63 kr.  

• Ordf. och kassör får fria händer att bestämma om vi ska byta bank. 
Kassören listar ett kort för betalningar. 

 
§ 8 Kommande aktiviteter och utbildningar 

• Datum;  25 oktober, fortbildning för före- 
   tag. Separat inbjudan kommer. 

Ev. 15 november på Fagerhults. 
   6 december, styrelse kl. 09.00 på 
   Sandsjöfors Värdshus inkl. lunch. 
      

• Öppen fortbildningsdag den 25 oktober med Pasi Nieminen kring 
trycksatta anordningar. Lokal på Jönköping Energi. Även informera 
Riks som får meddela övriga regioner. Vi går ut i våra nätverk.  Tid är 
prel. 9.30 - 15.00 och vi inleder med fika.  

• Studiebesöket för styrelsen på Silvent flyttas till hösten/vintern 2019. 
Bertil kollar datum. 

• Lars kollar medlemsbesöket på Fagerhults. Vi ser om den 15 nov är 
ett möjligt datum. 

 
§ 9 Övrigt  

• AMM har infoträff kring medicinska kontroller den 23/10 i Hässle-
holm. 

• Thomas har på uppdrag av FTF Riks givit synpunkter på ett buller-
dokument som Mynak givit ut.           

• Styrelsen ser behov av en ökad dialog med AV kring de inspektioner 
som nu sker. Mycket tuffa krav tidvis och många som drabbas av 
sanktionsavgifter. Lars önskar ett möte med AV kring detta. Fredrik 
Fransson är kontakt där. 

• Styrelsen anser att det i dagsläget är svårt att anlita Arbetsmiljö-
verket för regional information och uppdateringar av regler. Vi söker 
en dialog med AV även här för att åter göra detta möjligt. 

• Au har telefonmöte per telefon kring planerna för den 25/10. 
• Årets sista styrelsemöte blir den 6 dec på Sandsjöfors Värdshus.  

 
 
§ 10 Mötet avslutas 

• Ordförande förklarade sammanträdet för avslutat. 
 
 
 
 



 
 
 
Vid protokollet 
 
 

 
_________________________________ 
Bertil Jonsson 
Sekreterare 
 
 
 
___________________________________ 
Lars Engman 
Ordförande     
 
 
 
___________________________________ 
Olle Wedenmark  
Justerare 
 
 
 
___________________________________ 
Johan Bernhardsson 
Justerare 


