
 

FTF reg. 1-2 Norr Styrelsemöte nr 7, 2017-12-07 
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. Ekonomi 

Tillgångar på bankkontot ca 60000 Kr. 
 
Verkar vara svårt att hitta ny kassör efter Anders. Johan har mailat 
valberedningen om behovet att hitta en kassör.  
Uppmaning att betala medlemsavgift för 2018 skickas ut. (Johan)  
 
Ordföranden (Johan Nylander) får mandat och ges i uppdrag att 
avsluta fondkonto och föra över pengarna till bankkonto. 

 
Medlemmar ska kunna ansöka om bidrag till t.ex studieresor eller för 
att besöka konferens. Vi tar det i fortsättningen som egen punkt på 
styrelsemöten.  
 

4. Medlemmar - uppföljning 

 
Johan redovisar nya medlemmar och vilka som betalat. 
Antalet medlemmar nu 75, eventuellt 2 till, oklart om dom vill 
fortsätta.  
Nya andra medlemmar på gång? 
 

 

5. Info från RIKS  
Tidningen verkar nu komma fram till alla medlemmar. 
I övrigt inget nytt. 
 
 
 



 

6. Medlemstidningen  
Bidrag från oss, manusstopp 15/1 2018 
Senaste tidningen med två bidrag från oss, Ingrid (Ozon) och Göran 
Okerman (luftkontroller (samarbete med karolinska) bl.a. radon och 
mikroorganismer i ventilationssystem). 
Bidrag läggs till från studiebesöket i Östrand 
 

Ideer till kommande nummer önskas.  
Johan har förslag om incidentrapportering  
Temadag kyla 
Sågverk – bl.a. olyckor, riskhantering 
Nya AFS:ar – remiss ute nu. Hygieniska gränsvärden, 
Kvarts, Gränsvärdessänkningar, Kemiska arbetsmiljörisker 
(CRM, märkning av rörledningar). Bedömning av 
exponeringsnivåer. Bedömning om ”försumbar” exponering, 
försumbar risk? Vi kollar vad som bör komma in i tidningen 
senare då beslut tagits om de nya AFSarna. 

 

7. Lokala/Regionala träffar 
Planerade: Sundsvall 15/12 
Tankar kring nya: Certifiering enligt ISO 45001, finns behov av info/ 
utbildning?  
 

8. Övriga frågor 
Härdplastutbildningen – Behövs utbildning för utbildare? Roger kollar 
upp med AV och Prevent. Johan kollar om Riks kan sponsra en 
utbildning. 
Årsmöte till våren – före sista mars. Beslutas nästa styrelsemöte. 
Kollar om Luleå kan organisera årsmöte? Johan kollar. 
Beslutas nästa möte. 
 

9. Nästa möte  
Skype-möte torsd 11 januari 2018 kl. 19.00 - 20:30 
Sedan torsd 15/2, kl 19.00-20.30 

 
10. Mötets avslutande 

Johan avslutade mötet. 
 
 
//Roger 


