
 

FTF reg 1-2 Norr Styrelsemöte nr 1, 20160117 
19.00 – 20.00.  Möte via SKYPE. 
 
Närvarande:  
Cay Näslund, Roger Lindahl, Johan Nylander. 
 

1. Mötets öppnande 
  

2. Föregående mötesprotokoll 
Inget att tillägga 
 

3. Ekonomi 
Ingen rapport från kassör.  

 

4. Medlemsrekrytering 
Mål medlemsrekrytering 10% ökning per år. 

Inga nya medlemmar men vi har några under bearbetning. Daniel på 

Korsnä’s Gävle (Johan) , ny skyddsingenjör på SCA Munksund, Christina 

Appelblad? (Cay), Stefan Almén – Vallvik (Johan) samt Hanna Boström. 

Bergnäset, Luleå (Johan). Peter Sjögren Vallnäs verkar ha ansökt.  

 
5. Nåt´ från riksstyrelsen 

Camilla (ordf) skrev att medlemsregistret är upp till varje sektion att lägga 

ut. Vi lägger ut vår lista, namn, företag, ort och telefonnummer, på PDF. 

Skicka till Olle som lägger ut på hemsidan. Roger kollar med PO om senaste 

versionen. 
 

 
6. Medlemstidningen 

Vi ska till nästa nummer presentera styrelsen. Styrelsen samt lokala 

kontaktpersoner. Johan skickar ut en mall som vi kan fylla på med info om 

oss själva. Nån från varje region i redaktionsrådet, från oss tar Johan det 

uppdraget och kollar när det är manusstopp för varje nummer. Frågan 

skickad men inget svar har kommit. Manus önskas. 

 
7. Hemsidan 

Olle har gett förslag till struktur på hemsidan. 

Cay har lite förslag till ändringar i det förslaget som han bollat till Olle och 

oss i styrelsen. 

Förslaget ser i stort bra ut. Olle jobbar vidare och testar förslaget mot 

styrelsen. Roger pratar med Olle. 

Lägg även in kommande träffar. Johan skickar till Olle. 

 



 

8. Masterplanen 
Förslaget är lite ambitiöst, men idén med verksamhetsplan är bra. Johan 
ger ett förslag hur vi kan börja, (Scorecard) till nästa möte. (Johan) 

 

 
9. Regionala träffar.   

AV planerar infoträffar om psykosocial miljö, i Gävle 17/2, Umeå 2/3, Luleå 

9/3, Sundsvall 22/3, 2 timmar info.  
Kollar med lokalombuden som kontaktar närmaste arbetsmiljödistrikt vad 

dom kan ordna.(Johan) 

Info om handskar med representanter från handsktillverkare diskuterades att 

ta samtidigt som AVs möten. 

 

 
10. Lokala träffar 

Vi lägger mer fokus på lokala träffar, målet är en träff per lokalområde 

under året. Kombinera med AV infoträffar. 

Försöker få igång nåt i Luleå. (Johan) 

Lokalombud Umeå saknas – Roger kollar upp, lunchmöte? 

Kolla med Hasse Övik om hur det går med lunchträff där. (Johan, Cay) 

Roger i Hudiksvall/Bollnäs 

Gävle (Mats) 

Styrelsen kan ekonomiskt stötta lokala träffar med 2000 kr. 
 

11. Övriga frågor 
Nya styrelsemedlemmar från årsskiftet. 

Anders Aasa kan ställa upp som kassör. 

Nästa årsmöte andra halvan av mars. Förslagvis i Mellansel, Johan kontaktar 

Hasse P om det. Förslag 21 eller 23 mars.  

Ev Roger om plaster, härdplaster (ca 1 timme) vid årsmötet? 

PO tar fram förslag till budget till nästa möte. 

 

12. Nästa möte  
17 jan, 19.00–20.00. Skype 

Nästa fysiska träff vid årsmötet. 
 

13. Mötets avslutande 


