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Styrelsemöte FTF Riks 2017:07 

 

Datum: 14 augusti 2017 

Telefonmöte 

 
 
Kallade:  
Mats Andersson, ordförande, Region 8    
Elisabeth Selander, sekreterare , Region 5  
Ann-Beth Antonsson, Region 5 
Jessica Pondman Lagerström, Region 5 
Raymond Holmström, Region 5  
Bengt Sahlin, Region 5  
Peter Stenberg, Region 5 

suppleanter: 
Jonna Kässi, Region 1-2 
Hans Åhman, Region 5 
Annika Vänje, representant KTH:s arbetsmiljöingenjörsutbildning 
 

1. Mats öppnar mötet 
 
 

2. Godkännande av dagordning   
Godkänt med tillägg av punkter i Ekonomipunkten. 
 

3.  Val av sekreterare samt justerare. 
Elisabeth skriver, justerar Hans Åhman 
 

4.  Föregående mötens protokoll 
Godkänns och läggs till handlingarna. 
13 juni, Raymond har justerat. 
 

5. Aktuella externremisser (föreskrifter etc) –Raymond 
MSB om sprängämnen 
Hur fångar vi upp sådant som är pågående?  
Alla i styrelsen ombedes att hålla uppsikt över ”pågång” och sända till Raymond. 
 

6. Ekonomi  - Bengt 
a. Kassastatus 
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Penningmarknadskonto: 30 juni 504 668 kr 
Fonder: 896 000 kr 

-Medlemsavgifter från Regionerna: status kvarstår till nästa möte 

-Har Regionerna fått betalt för 60 år firande?? status kvarstår till nästa möte. 
 
-Ett undertecknat protokoll från det konstituerande möte översänds till Bengt för att kunna 
teckna firma. 

-Ekonomiprogram, ersätts av nytt istället för VISMA. Samma kostnad, cirka 2000 kr per år. 
Beslut om teckna ny licens för detta program. (Speedledger) 
Bättre utvecklingsmöjligheter och Bengt har kontakt med en bokföringskonsult till ett rimligt pris 
som kan stötta oss vid problem, årsbokslut etc. Vi har också direkt koppling mellan banken och 
bokföringsprogrammet. 

7. Samverkansforum (Mats) 
2 dagars träff under hösten 2017, datumförslag 25 och 26 oktober. 
I samband med ”Gilla jobbet”. Inbjudan sänds ut till regionerna. 2-3 personer från varje region 
inbjudes. 
Mats skriver förslag på inbjudan och sänder på ”remiss” till styrelsen. 
 

8. Marknadsföring och rekrytering 
Bengt kommer att bli involverad i flera projekt där han kan informera om FTF.  
Bland annat KTH utbildningar. 
Tidningar finns på kansliet att använda och ”info material”. 
Jessica uppdrages att kontakta tryckeriet för att trycka upp no 1 och 2, 100 ex av varje. 
Jessica skriver ett info blad som kan ”bladas” in i tidningen med uppgift om hur man blir medlem 
med bland annat postgironummer och medlemsavgiften. 
 

9. Hemsidan  
Behov av uppdatering -> Peter kan ta sig an uppgiften att uppdatera hemsidan. 
”60tals-gruppens” arbete involverar även Peter. Jessica kallar gruppen. 
Jessica informerar Peter om standardplattformen Wordpress. Jonna kan denna plattformen. 
Ann Beth lägger upp Peter och Jonna som administratörer. 
Christine Wik har uppdaterat lediga jobb sidan. 
 

10.  LinkedIn (Jenny tillsvidare) 
LinkedIn – ej betalande medlemmar har tagits bort.  
Elisabeth kontaktar Jenny angående sökfunktionen. 
 

11. Tidningen  
Jessica och Jenny  
Tidning no 2 – returer?   Elisabeth mailar Jenny om returer. 
Tidning no 3 – Jessica mailar ordförandena med info om manusstopp samt frågan om de har fått 
sina 10 tidningar. 
Jessica sammankallar redaktionsrådet. Manusstopp den 10 oktober. 
Bengt skriver artiklar ang Transportstyrelsen - Trafikverket 
Tryckeriet – Jessica kontaktar 
Adresser 
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12. Kansliet (Elisabeth) 
2 exemplar av varje utgiven tidning arkiveras med hjälp av Tanja.  
 

13. Regionerna   
Elisabeth sänder justerat protokoll till ordförandena. 
Region 1-2 – Johan Nylander  
Region 5 - Elisabeth Selander 
Region 6 – Johan Brolin  
Region 7 – Lars Engman  
Region 8 – Mats Andersson  
Region 9 – Marie Rasmusson 
 

14. Årsmöte (Elisabeth) 
Avhållits den 17 maj. Separat protokoll samt konstituerande protokoll av den 13 juni. 
 
Styrelsen skall ge förslag på medlemmar i valberedningen då den tidigare har avsagt sig sitt 
uppdrag. Frågan tas upp på Samordningsmötet i oktober. 
 

15. Kommande aktiviteter  
Gilla Jobbet mässan – Bengt kontaktar om det finns möjlighet att synas. Bokbord – rollups etc. 
Arbetsmiljöriksdagen. 
 

16. Verksamhetsplan – vision, strategi 
Se föregående protokoll. Åter på nästa möte. 
Fokuspunkt på mötet den 13 sep. 
Ärende på  
Hans föreslår att styrelsen sänder förslag på vision och strategi till Elisabeth som sammanställer 
och sänder ut inför nästa möte. 
 

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.  
 
 

18. Nästa möte 
13 september per telefon 
 
 
 
19. Avslutning  

  
ElisabethSelander    HansÅhman 
Elisabeth Selander    Hans Åhman 
sekreterare      justerar 

MatsAndersson      

Mats Andersson 
ordförande  


