
 

FTF reg. 1-2 Norr Styrelsemöte nr 2, 2018-02-22 
19.00 – 20.30.  Möte via Skype. 
 
Närvarande:  
Johan Nylander, Göran Runsvik, Ingrid Liljelind, Roger Lindahl, Johanna Danell. 
 

 
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 till 
protokollskrivandet.  

 
3. Föregående protokoll 

OK 
 

4. Ekonomi 
Göran kan ställa upp som kassör. Valberedningen kontaktad (Johan) 
Inga större utgifter sen senaste mötet. 
 
Förslag att medlemmar ska kunna ansöka om bidrag till t.ex 
studieresor eller för att besöka konferens. Vi tar upp det förslaget vid 
årsmötet. Johan och Göran förbereder.  
Buffertstorlek av kapital – Riks lämnar beslut till respektive region, 
men vill veta hur regionernas strategier är.  
 

5. Medlemmar - uppföljning 

Johan redovisar nya medlemmar och vilka som betalat. 
Uppmaning att betala medlemsavgift för 2018 har skickats ut och 
fakturor har gått till de som begärt det. (Johan) 
Några medlemmar har slutat och arbetar inte längre som 
arbetsmiljöingenjör. 
Totalt har vi tappat 2 och fått 3 nya. 
Diskuterades ev nya medlemmar. 

 
 

6. Info från RIKS  
Elisabet har svarat på våra frågor 
Finansiering för utbildare kan finansieras av Riks. Kan kanske vara 
nåt för ”Härdplastutbildare-utbildning”. Mer info senare. 
Årsmöte Riks 17/5. Alla som deltar får ersättning för resa och logi. 
Motioner till Riks årsmöte, senast 18/4, om möjlighet för riks att 
sponsra resor till t.ex. konferenser, mot skriftlig redogörelse efteråt.  



 

Tas även upp på vår regions årsmöte. (Göran o Johan bereder både 
till Riks och vårt årsmöte) 
 
 
 

7. Medlemstidningen  
Bidrag från oss önskas, manusstopp 21/5 2018 
 
Ideer till kommande nummer önskas.  
Johan eller Bengt Sahlin, har förslag om incidentrapportering.  
Temadag kyla (Ingrid) 
 
Sågverk – bl.a. olyckor, riskhantering. SCA´s arbete som exempel.  
Johan intervjuar Magnus som underlag för artikel 
 
Nya AFS:ar – remiss ute nu. Hygieniska gränsvärden,  
Gränsvärdessänkningar, Kemiska arbetsmiljörisker (CRM, märkning 
av rörledningar). Bedömning av exponeringsnivåer. Bedömning om 
”försumbar” exponering, försumbar risk? Vi avvaktar och kollar 
senare då beslut tagits om de nya AFS-arna och funderar då vad 
som bör komma in i tidningen. (Ingrid bevakar och informerar när de 
är beslutade) 
 
Förslag från Peter Sjögren om uppmärksamma personer som 
utmärker sig positivt när det gäller hälsa, säkerhet och miljö. Johan 
kontaktar Peter och redaktionen om hur den här iden kan passa in i 
tidningen.  
 
Urban Mikaelsson, Geomatik Norr, om hur handla med 
riskbedömningar, vid bl.a. väg och järnväg. (Johan) 
 
Artikel om det kommande årsmötet.(Johan) 
 

8. Lokala/Regionala träffar 
Verkar inte vara nåt planerat i regionerna. 
Vi avvaktar till efter årsmötet. 
 

9. Årsmötet 
Vi tar Årsmötet 21/3 i Luleå. Förslag till tider: 10.00 (Fika) – ca 15.00 
Kallelse minst 2 veckor innan. 
Johan och Linda ger förslag på program utifrån följande 
programförslag: 
Urban Mikaelsson, Geomatik Norr, om hur handla med risker, vid 
bl.a. väg och järnväg. (Johan) 



 

Nya AFS – kan AV (Luleå) informera vad som är nytt Jenny AV Luleå 
kan kanske bidra. (Johan kollar) 
Kalkugnsolyckan, Janke Vikholm. Vi avvaktar med det här förslaget. 
Eller skyddsombud/arbetsmiljöingenjör från SSAB som kan som kan 
bidra med erfarenhet från den här typen av olyckor. (Johan kollar) 
Bidrag till konferens och studieresor. (Johan)  
Har Linda några förslag (Johan) 
Workshop om vad vi vill göra med vårt sparade kapital. 
Ska vi ha med försäljare? Minimässa? (Johan kollar med Linda) 

 
10. Övriga frågor 

Diskuterade vilka styrelsemedlemmarposter som ska väljas. 
Valberedningens förslag ska ut senast 14 dagar innan årsmötet. 
 

11. Nästa möte  
Kommande styrelsearbete inför årsmötet sker med mail. 
Årsmötet 21/3 i Luleå 10.00  – ca 15.00 

 
12. Mötets avslutande 

Johan avslutade mötet. 
 
 
//Roger 


