
 

FTF reg 1-2 Norr Styrelsemöte nr 5, 20160613 
19.00 – 20.00.  Möte via SKYPE. 
 
Närvarande:  
Johan Nylander, Ingrid Liljelind, Johanna Danell, Anders Aasa, PG Fahrbring. 
 

1. Mötets öppnande 
  

2. Föregående mötesprotokoll 
Bidrag till Medlemstidningen om sjuka hus, Anders tar förnyad 
kontakt med Ingrid. Styrelseprotokoll till lokalombud, är detta gjort? 
(Roger) 
 

3. Ekonomi 
Drygt 53000 kr idag samt en fond med drygt 67000 kr. Inbetalning till 

Riksföreningen, Anders ser till att detta sker före sista juni. Anders ser till att 

Johan får en ”aktiv” firmateckning och kommer åt konton på banken. 

 

4. Medlemsrekrytering 
Uppdatering ska göras förnya medlemmar för 2016 och skickas till 

Riksstyrelsen. Ny medlem Mats Norrbom, Corvara i Sundsvall. 

 
5. Nåt´ från riksstyrelsen 

Johan har kontaktat den nye ordföranden, Mats Andersson, (klortillverkning 

på Västkusten). FTF riks sponsrar en utbildning till BAS U och P – 

utbildare. Medlemstidningen måste fyllas, vi måste hjälpa till. Riksstyrelsen 

har var två vakanta ledamöter-platser och/eller suppleant. Riksstyrelsen vill 

ha bättre kontakt mailkontakt med regionernas ordförande och Johan tar 

kontakt med Elisabet i Riksstyrelsen.  

 
6. Medlemstidningen 

Manusstopp i början av juni och Johan har skickat bidrag till tidningen om 

årsmötet, lokalträffen i Sundsvall, samt presentation av Ingrid och PG. 

Uppslag till artiklar, handskar i olika arbetsmiljöer, bagerier och allergier, 

vaktmästare inom kyrkan. 

 
7. Hemsidan 

Inget nytt. Johan undersöker var alla tidigare protokoll finns. 

 
8. Masterplanen 

Diskuterades. 
Kunskapsöverföring – Riskanalys önskvärt under hösten - Ingrid 



 

Belysningsinfo – PG har kontakt med Fagerhult, Örnsköldsvik. PG och 
Anders undersöker möjligheter och intresse. Utbildningen kan ges på flera 
ställen i regionen.  
 
Sjuka hus – Anna-Sara Claeson, i Umeå 
 
Mats Mårtensson kontaktas då aktiviteter ska anordnas i Umeå 

 
9. Regionala träffar.   

Se ovan 
 

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

under året.  

Försöker få igång nåt i Luleå, Johan mailar Linda.  

Lokalombud Umeå blir Mats Mårtensson 

Kolla med Hasse Ö-vik om hur det går med lunchträff där. (PG) 

Göran Valmet i Sundsvall 22 juni 
Roger i Hudiksvall/Bollnäs/ Gävle, (Roger (Gävle))(Johanna) 

Styrelsen kan ekonomiskt stötta lokala träffar med 2000 kr. 

 

Johan planerar ett styrelsemöte kl. 10-15 i samband med Fagerhult, tidpunkt 

slutet av september.  
 

11. Övriga frågor 
  

 

12. Nästa möte  
Tisdag 23 augusti, kl 19, Skype-möte 

 
13. Mötets avslutande 


