
 

FTF reg. 1-2 Norr Styrelsemöte nr 3, 2017-04-27 
19.00 – 20.00.  Möte via SKYPE. 
 
Närvarande:  
Johan Nylander, Ingrid Liljelind, Göran Runsvik, Johanna Danell. 
 

 
1. Mötets öppnande 

Johan öppnande mötet och hälsade de närvarande välkommen. 
Göran tog sekreterarposten för mötet. 
 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
Johan valdes att ta ordförandeklubban och Göran tog 
protokollskrivandet.  
 

3. Föregående mötesprotokoll 
Inget att tillägga 
 

4. Ekonomi 
Bordlades då vår eminente kassör inte var med. Johan stämmer av 
med honom hur det ser ut med medlemsinbetalningarna. 
 

5. Medlemsrekrytering 
En ny medlem i föreningen (Liljana Malmberg)samt ett par som det är 
osäkert om de betalat in avgiften. Johan kollar med Anders. 
Eventuellt nya medlemmar på gång: 
Per-Erik Spovmark (Johan) 
Kasper Hellberg (Göran) 
Lars Modig (Ingrid) 
Madeleine Holmgren (Göran) 

 

 
6. Nåt´ från riksstyrelsen 

FTF-Arbetsmiljö Riks håller årsmöte den 17/5. 
Ingrid har lyft kvartsfrågan till Riks, men har inte fått någon respons 
från dem ännu.  

Vi kollar upp om Riks sponsrar deltagande från regionerna, om inte 
beslutade vi att två från region 1-2 kan delta på regionens kostnad 
och därmed representera regionen  

 

 



 

7. Medlemstidningen 
Göran pratar med Anders om manus från föredragningen som 
Fagerhult hade.  

* Ozon, kök (Ingrid o Anders)  

* Lokalträffen i Luleå (Linda och Anders)  

* Vårmötet FHV till senare manusstopp. (Jonna, Ingrid)  

* Reportage om PG:s jordenrunt-resa (Johan kollar upp)  

* Årsmötet i Umeå (Johan)  

Manusstopp är den 26/5  

 

8. Hemsidan 
Gamla hemsidan är nu borttagen. Det material som fanns där som 
fortfarande var relevant har flyttats över till den nya hemsidan. 
Den nya hemsidan behöver uppdateras med några protokoll. Johan 
tar det med Olle. 
 

9. Regionalträffar. 
Ingrid har börjat titta på om det går att arrangera en regionalträff i 
samarbete med Arbetsmiljöverket om gravida och ammande i 
arbetslivet.  
 
Johan kollar om vi kan få till en regionalträff i kombination med ett 
studiebesök på Östrand i höst.  
 
Ingrid berättade att hon eventuellt ska åka upp till Luleå och träffa ett 
lokalt nätverk inom arbetsmiljö där och prata om mätningar och 
validering av mätresultat.   

 
10. Lokala träffar 

Inget hade kommit in före mötet om det var på gång några lokala 
träffar. 
Göran tog ett beslut om att försöka anordna en lokalträff i Sundsvall 
den 16 juni.  
Styrelsen kan ekonomiskt stötta lokala träffar med 2000 kr. 
 

11. Övriga frågor 
 Inga övriga frågor 



 

 

12. Nästa möte  
Skype-möte 1 juni kl. 19 -20:30 sedan blir det ett semesteruppehåll. 

 
13. Mötets avslutande 

Johan avslutade mötet. 
 
 
Vid tangentbordet 
Göran 


