
 

FTF reg 1-2 Norr Styrelsemöte nr 6, 20160830 
19.15 – 20.30.  Möte via SKYPE. 
 
Närvarande:  
Johan Nylander, Ingrid Liljelind, Johanna Danell, Anders Aasa, PG Fahrbring, Göran 
Runsvik. 
 

1. Mötets öppnande 
  

2. Föregående mötesprotokoll 
Ingen presentation av Ingrid och PG kom med i medlemstidningen. 

Lokalträffen i sundsvall blev uppskjuten till nu i höst. Troligen oktober. 

 

3. Ekonomi 
Drygt 52000 kr idag samt en fond. 
Johan  har nu åtkomst till  bankkontot. 

Anders och Johan gör klart medl emsregister och medlemsavgifter. 

Inbetalning till riksföreningen inte klart.  

 

4. Medlemsrekrytering 
En ny medlem Susanne på Nordic Carbite. 

Det saknas en ledamot i valberedningen.  

Förslag på att försöka få en kvinna till positionen. Möjliga kandidater: Johan 

kontaktar Linda i Umeå.  

 

5. Nåt´ från riksstyrelsen 
Ingenting från riksstyrelsen,  

2 vakanta platser till riksstyrelsen kvar. Någon från vår region intresserad? 

 

6. Medlemstidningen 
Manusstopp 16 september. 

 

Ingrid har skickat förslag på en artikel om ögonfransförlängning, en artikel 

finns redan i arbetsliv,  men kanske ny vinklig kan göras för 

medlemstidningen? Ingrid funderar om vi går vidare i frågan. 

 

Anders skickar en artikel om en olycka med handskar i en pelarmaskin. 

Johan kollar kring allergier i bagerier. 

 

7. Hemsidan 
Caj kollar efter tidigare protokoll.  Johan skickar protokoll till Olle för att 

kunna läggas upp på hemsidan. 

Johan och Caj lägger upp några årsmötesprotokoll som saknades. 

 



 

8. Masterplanen 
Diskuterades. 

Behandlats i andra punkter. 
 

9. Regionala träffar.   

11 okt AV seminarie i Sundsvall om elektromagnetisk strålning med Janez 

Marinko. 

Anders pratar med Janez om ett möte till i Luleå är möjligt. 

Förslag på tid 10-14 med styrelsemöte efteråt. 

 

Förfrågan om vi var intresserade av en utbildning Intersolia  har i Sundsvall 

den 12 okt gällande riskbedömningar  med fokus på kemiska 

arbetsmiljörisker. 

Specialpris för FTF- medlemmar om vi är intresserade. Vi tackar nej till det 

förslaget. 

 

Info med fagerhult i sundsvall den 12 oktober och sedan kanske ett till 

tillfälle i Umeå.  Mats Mårtensson i Umeå (lokalombud) bör bli involverad. 

PG pratar med Fagerhult efter Anders pratat med Janez om tider. 

 
10. Lokala träffar 

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

under året.  
Johan skickar ut en fråga till alla lokalombud om kommande aktiviteter. 

Johan kontaktar Linda i Luleå 

Lokalombud i Hudik, Roger Olsson har gått med på att fortsätta. 

 

23-24 november konferens om inomhusmiljö i Stockholm  

 

11. Övriga frågor 
 

12. Nästa möte  
Tisdag 11 oktober, Styrelsemöte i sundsvall. Johan fixar lokal till Seminariet 

och styrelsemötet. 
 

Tisdag 15 november, Skypemöte. Kl 19.00 

 
Onsdag 14 december, Skypemöte. Kl 19.00 

 

13. Mötets avslutande 


