
 

FTF reg. 1-2 Norr Styrelsemöte nr 6, 2017-11-02 
19.00 – 20.30.  Möte via Skype. 
 
Närvarande:  
Johan Nylander, Sven Backman, Göran Runsvik, Johanna Danell, Ingrid Liljelind 
Roger Lindahl. 
 

 
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 Roger tog 
protokollskrivandet.  
 

3. Föregående mötesprotokoll 
Ingen kommentar. 

 
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.  
Det aktiefondkontot (lågriskfond) vi har placerat pengar i har gått 
dåligt. Ska vi ha pengar i fondkonto?  
Beslut: Kontot avslutas och pengarna överförs till bankkonto. 
Hur mycket sparande behöver föreningen ha? Johan kollar hur de 
andra regionerna gör. 
Förslag till årsmötet att medlemmar ska kunna ansöka om bidrag till 
t.ex studieresor eller för att besöka konferens. Diskuteras mer på 
nästa styrelsemöte för att ge förslag till kommande årsmöte.. 
 

5. Medlemmar - uppföljning 

 
Medlemsregistret är nu uppdaterat 
Johan uppdaterar listan kontinuerligt 
Många har betalat sent och påminnelse kanske får gå ut tidigare 
nästa år.  
Nya medlemmar på gång - Några aktuella? 
 

 

6. Info från RIKS – Samverkansforum 26/10 
Johan Nylander och P-G Fahrbring deltog på Samverkansforum i 
Sthlm den 25/oktober. 



 

Enkät har skickats ut från RIKS gällande nytt namnförslag för 
föreningen  
Skriftlig sammanfattning från mötet redovisades. 
 

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) bl.a. radon och 
mikroorganismer i ventilationssystem.  
Ingrid hade en träff i Luleå med FTF:are och några andra och har 
skickat in ett sammandrag, Ozon. 
Bidrag läggs till från studiebesöket i Östrand 
 
Ideer till kommande nummer önskas. 
 Nya AFS – remiss ute nu 
 Artiklar  om nya AFS:ar 
 Artikel om gränsvärdessättning 
 Artikel om bedömning av exponeringsnivåer 
 

8. Lokala/Regionala träffar 

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

 Tankar kring nya 
Lunchträff i Sundsvall under hösten 
 

 
9. Övriga frågor 

Ny kassör efterfrågas. Valberedningen arbetar med frågan. Alla 
förslag välkomnas. 
Ide – kurs för utbildare till  ”härdplastutbildning”.  
 

10. Nästa möte  
Skype-möte torsd 7 december kl. 19.00 - 20:30 

 
11. Mötets avslutande 

Johan avslutade mötet. 
 
 
//Roger 


