
 

FTF reg 1-2 Norr Styrelsemöte nr 2, 20160228 
19.00 – 20.00.  Möte via SKYPE. 
 
Närvarande:  
Cay Näslund, Roger Lindahl, Johan Nylander, Per-Olof Söderström. 
 

1. Mötets öppnande 
  

2. Föregående mötesprotokoll 
Inget att tillägga 
 

3. Ekonomi 
50695 kr idag + fond. ca 18 medlemsavgifter sen 1/1.  

 

4. Medlemsrekrytering 
Dags att skicka påminnelse på medlemsavgiften. Inbetalning senast 15 mars.  

Idag 38 betalande.  

Nya medlemmar – Stefan Nordberg, Arnäsvall, Anette Strand Luleå, Daniel 

Bergström Feelgood, samt tre från Valmet  
 

 
5. Nåt´ från riksstyrelsen 

Inget sen förra mötet. Camilla (ordf) skrev att medlemsregistret är upp till 

varje sektion att lägga ut. Skicka till Olle som lägger ut på hemsidan. 

(Roger) 
Förslag att vi byter namn till FTF Region Norr. Styrelsen ställer sig positiv 

och vi tar upp frågan på årsmötet.   

 
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. 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 

Skickas ut innan styrelsemöten med utfall. (Johan) 



 

 

 
9. Regionala träffar.   

AV planerar infoträffar om psykosocial miljö. Samma dagar anordnar vi 

lokala träffar med info om handskar i Umeå 2/3, Luleå 9/3, Sundsvall 22/3, 

1-2 timmar info.  
 

 
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, vill han fortsätta?) 

Styrelsen kan ekonomiskt stötta lokala träffar med 2000 kr. 
 

11. Övriga frågor 
Anders Aasa kan ställa upp som kassör. 

Årsmöte 21/3 i Mellansel. Kallelse utskickad.  

PO tar fram förslag till budget. Verksamhetsberättelse (Johan) och resultat 

och balansräkning (PO). Agenda till årsmötet enligt stadgarna (Johan). 

Roger pratar om plaster, härdplaster (ca 1 timme) vid årsmötet. 

 

12. Nästa möte  
Årsmötet 21/3, fysisk träff vid årsmötet. 

 
 

13. Mötets avslutande 


