
 

FTF reg 1-2 Norr Styrelsemöte nr 1, 2017-01-19 via SKYPE. 
 
Närvarande: Ingrid L, Johan N, P-G F, Göran R, Johanna D, Roger L o Anders A. 

 

1. Mötet öppnandes av Johan 

 

2. Johan är kvällens ordförande och Roger för protokollet 

  

3. Föregående mötesprotokoll lästes av Johan 
Förslaget till årsmötet gäller årsavgiften 2018. I övrigt inget att tillägga.  
    

4. Ekonomi. 
Anders presenterade Resultat- och Balansrapporten som presenteras på 

årsmötet. Förslag till ny budget presenterades och diskuterades och tas till 

årsmötet. Anders kollar upp om föreningens fondsparande kan ändras och 

hur. Förslag till årsmötet.  

 

5. Medlemsrekrytering 
Johan en eller två på gång. Alla uppmanas arbeta för fler medlemmar och 

informera om föreningen.  

 

6. Riksstyrelsens ”samverkansforum” 

Inget nytt sen föregående möte. Johan kollar upp med Mats Andersson. 

 

7. Medlemstidningen 

Till nästkommande nummer har vi på gång (manusstopp 28/2): 

 Kloraminer Kåre E (Ingrid) 

 Fagerhult i Sundsvall PG o Göran (Anders hjälper) 

 Ozon, kök (Ingrid o Anders) 

 Lokalträffen i Luleå (Linda och Anders) 

 Jonna, Boliden 

 Runa över Jan-Olof Levin (Olle Nygren, Roger) 

 

8. Årsmötet 
Förslag till aktiviteter: Arbetsmiljöbrott och utredningar mm. Här har vi en 

medlem, Emma Roslöf (Gävle) som kanske kan prata om det (Göran kollar) 
Minimässa – Scantec kan troligen ställa upp. Buller o vibrationer nya 

instrument för mätning av hand- armvibrationer (Ingrid).  EM-fält 

(Johanna) 

Plats för mötet: Umeå 

Plats - lokal: ca 20 deltagare (Mats M och Ingrid) 

Datum: Torsdag 23/3, (10.00- eller) 11.00- , bestäms vid nästa möte. 
 



 

9. Hemsidan 
 Olle jobbar vidare med hemsidan, vi matar uppgifter till honom. 

 olle@damina.se  

Vi behöver arkivera mtrl, men det behöver inte ligga på hemsidan. Johan 

kollar med riks vad som vi kan göra för att ha bra policy i frågan. 

Gamla presentationer kan till del kastas. Johan fixar och har styrelsens 

förtroende. 

 

 

10. Regional träffar 
Tänkbara ämnen – Gravida i arbetslivet, risker, åtgärder mm. AV?  

Vi skickar egna fall, vad vi ”snappat upp” och erfarenheter till Ingrid L.  

Nagelteknologer? 

Kemi – vad är på g?  

SCA Timrå ny stor fabrik (Johan)  

 

11. Lokala träffar och info om aktiviteter   

Johanna o Anders kanske träffas. Försöka ordna träff i Sundsvall, 

karbidfabriken 
 

12. Övriga frågor 

Exponeringsnätverk - diskussion referensmätningar kvarts som hjälp för 

exponering som alternativ till aktuell påplatsen-mätning. Ingrid kollar med 

riks om ett uttalande. 

 

13. Nästa möte  
Hålls torsdagen den 16:e februari kl. 19.00-20.30 - Skype! 

 

14. Johan tackade alla och avslutade mötet. 

mailto:olle@damina.se

