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Styrelsemöte FTF Riks 2017:6 

Datum: 13JUN 2017 

Fysiskt möte på IVL, Stockholm 
 
Närvarande  
Mats Andersson, ordförande, Region 8    
Elisabeth Selander, sekreterare, Region 5  
Ann-Beth Antonsson, Region 5 
Raymond Holmström, Region 5  
Bengt Sahlin, Region 5  
Jonna Kässi, Region 1-2 
Hans Åhman, Region 5 
Annika Vänje, representant KTH:s arbetsmiljöingenjörsutbildning 

Ej närvarande: 
Jessica Pondman Lagerström, Region 5 
Peter Stenberg, Region 5 

1. Mats öppnar mötet 

Mötet inledes med ett konstituerande möte där ordförande Mats och kassör Bengt beslöts teckna 
firman. Se separat protokoll. 

Kompletterande av dagordning med nya punkter under - Godkännande av dagordning. 
ny punkt – Verksamhetsplan – vision, strategi.  
Ny numrering i protokollet med anledning av nya agendapunkter. 
 
2. Godkännande av dagordning   
Nya punkter till agendan 

3. Val av sekreterare samt justerare. 
Elisabeth skriver, Raymond  justerar 

4. Föregående mötens protokoll 
Godkänns och läggs till handlingarna. 
 
5. Aktuella externremisser (föreskrifter etc) - Raymond. 
AVs nyhetsbrev presenterar aktuella arbeten med tex.  AFS. 
Utlåtande och att svara på remisser ur ett arbetsmiljöperspektiv skall föredras i styrelsen för beslut. 
Raymond skriver ett förslag på rutin och presenterar på nästa möte. 
 
6. Ekonomi (Jenny) 
Redovisas på nästa möte efter kontakt med Jenny. 
Enligt beslut på det konstituerande styrelsemötet, övertar Bengt Sahlin rollen som kassör. Med assistans 
av Jonna Kässi. 
a. Kassastatus 
Penningmarknadskonto: 533 044,41 
Fonder: 896 267,51 



2 
 

 
b. övrigt 
Regionerna har betalt: Region 7 (6.950), Region Mitt (14.350) 
Regionerna har fått betalt för 60 år firande, region Väst (-1.750), region Mitt (-3.495) 
 
7. Samverkansforum (Mats) 
2 dagars träff. Första dagen styrelsemöte, dag 2 träff med regionerna som sänder två representanter. 
Förslag på dagar i samband med ”Gilla Jobbet” och Arbetsmiljöriksdagen.  Förslag på datum 25 och 26 
oktober. 
 
8. Marknadsföring och rekrytering 
 
Ann-Beth, Hans och Jonna arbetar vidare. 
Hur ska FTF stötta kompetensutveckling 
Målgrupper 
De som jobbar med förebyggande arbetsmiljö och som borde vara medlemmar 
-BAS-P, BAS-U 
-KMA 
-Säkerhetschefer 
-HMS koordinator 
-Arbetsmiljöingenjörer 
 
Blivande studenter på arbetsmiljöutbildningar 
Aktiviteter att haka på: 
 
Bra historier 
text från AnnBeth 
Utbildningar är strategiskt viktigt för arbetsmiljöingenjörerna. 
 
9. Hemsidan  
Behov av uppdatering. Äldre material bör flyttas till andra sidor. 
Vi behöver en WEB master samt en kontakt till en styrelsemedlem.  
Jessica efterlyser WEB master via LinkedIn. 

10. LinkedIn  
LinkedIn – ej betalande medlemmar har tagits bort.  
Jenny ombeds kontrollera sökfunktionen. Svårt att hitta sidan. 
 
Per idag är det 227 medlemmar 

11. Tidningen  
Jessica och Jenny 
Beslut: om att tidningen ges ut löpande under året, i sitt nuvarande format, med den tidigare beslutade 
kostnaden. Intill dess att styrelsen fattar något nytt beslut. 

Martina Hallgren uppdras att sköta det redaktionella med utgivningen av tidningen. 
Jessica återkommer. 
 
12. Kansliet (Elisabeth) 
2 exemplar av varje utgiven tidning arkiveras med hjälp av Tanja. 
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13. Regionerna  
Har fått delvis nya medlemmar som presenteras dels i tingen dels på hemsidan 
Region 1-2 – Johan Nylander  
Region 5 - Elisabeth Selander 
Region 6  / Region Mitt – Johan Brolin  
Region 7 – Lars Engman  
Region 8 – Mats Andersson  
Region 9 – Marie Rasmusson 

14. Årsmöte (Elisabeth) 
17 maj 2017 avklarat. Se separat protokoll. 

15. Kommande aktiviteter  
Se punkt 8 

16. Verksamhetsplan – vision, strategi 
Nytt namn föreningen. 
KTH utbildningen heter – teknik - hälsa och arbetsmiljöutveckling. 
Mats skriver en fråga på LinkedIn till medlemmarna om förslag till nytt namn.  
20 första förslagen får 2 st biobiljetter i premie. Och vinnaren får extra fint pris.  
 
Förslag om att köra en medlemsvärvningskamplanj till hösten med biobiljett till den som värvar nya 
medlemmar som betalt in medlemsavgiften. 

Visoner 
Åter på nästa möte. Skall publiceras på hemsidan. 

Verksamhetsplan arbetas fram, samt sänds ut till regionerna för synpunkter. 

Mentorer – vore bra att kunna erbjuda nyexade. för dialog och stöd. Hur gör man det enkelt? 
Ann-Beth sänder underlag. 

Plan för marknadsföring av professionen  
 

17. Övriga frågor  

Inför de styrelsemöten som hålls per telefon är det viktigt att styrelsemedlemmarna har skrivit ut 
utskickat material från ex. kassör så att beslut kan fattas utifrån gemensamma bedömningar.  

”60 års kommittén”: 
Jenny, Olle, Carola samt Jessica deltar. 
Möte den 9 maj, där bland annat skall hemsidans utformning skall diskuteras. 

18. Nästa möte  
14 aug, 13 sep, 18 okt, 25 okt fysisk möte med regionerna, 15 nov, 11 dec 
 
19. Avslutning  

Elisabeth Selander                             
Elisabeth Selander     Raymond Holmström               
sekreterare                                                                                                        justerar     
 
Mats Andersson 
ordförande  


