
 

FTF reg. 1-2 Norr Styrelsemöte nr 5, 2017-09-26 
19.00 – 20.30.  Möte via Skype. 
 
Närvarande:  
Johan Nylander,  Johanna Danell, Sven Backman. 
 

 
1. Mötets öppnande 

Johan öppnande mötet och hälsade alla närvarande välkommen. 
 

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

3. Föregående mötesprotokoll 
Johan undersöker kontot som är placerat i en aktiefond i 
Handelsbanken och rapporterar till nästa möte - kvarstår. 

 
4. Ekonomi 

Anders kvarstår som kassör tills någon annan tar på sig uppdraget. 
Ingenting i stadgarna går emot att Anders inte kan fortsätta. Johan 
har mailat valberedningen om behovet att hitta en kassör. 
 

5. Medlemsrekrytering, medlemsregister  
 

i. Utskick av inbetalning av medlemsavgift 
Många som fortsätter vara med, några har slutat och några nya 
medlemmar. se medlemsregister 

ii. Skapande av fakturor för de som vill ha det 
Fakturor har skickats ut till ett antal medlemmar 

iii. Avprickning av inbetalda avgifter 
Johan uppdaterar listan kontinuerligt och skickar ut den  

iv. Påminnelser 
Påminnelser har skickats ut 

v. Uppdatering av medlemsregister och löpande 
uppdatering till Riks 
Johan uppdaterar medlemsregistret mot det centrala registret 
och ser till att den lokala listan stämmer. 

vi. Handlingsplan se ekonomi 
vii. Nya medlemmar på gång - Några aktuella 

 
 



 

6. Info från RIKS - 
Johan åker på Samverkansforum i sthlm den 25/oktober. 
Enkät har skickats ut från RIKS gällande nytt namnförslag för 
föreningen  
 

7. Medlemstidningen – bidrag från oss, manusstopp 10/10 
Göran Åkerman har skickat in ett bidrag om vad de arbetar med för 
luftkontroller (samarbete med karolinska)  
Ingrid hade en träff i Luleå med FTF:are och några andra och har 
skickat in ett sammandrag 
Bidrag läggs till från studiebesöket i Östrand 
 

8. Lokala/Regionala träffar 

 Planerade 
Träff den 28/9 på Helios-projektet i Östrand  
 

 Tankar kring nya 
Lunchträff i Sundsvall under hösten 

 Anozona är intresserad av att komma och föreläsa/diskutera om 
mögel/VOC vid en lokal/regionalträff ca 30 minuter 

 
9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 
 

10. Nästa möte  
Skype-möte  2 november kl. 19.00 - 20:30 

 
11. Mötets avslutande 

Johan avslutade mötet. 
 
 
//Johanna 


