
 

FTF reg 1-2 Norr Styrelsemöte nr 2, 2017-02-16 via SKYPE. 
 
Närvarande: Johan N, Göran R, Johanna D, Roger L, Ingrid L, Anders A, o  P-G F. 

 

1. Mötet öppnandes av Johan 

 

2. Johan är kvällens ordförande och Roger för protokollet 

  

3. Föregående mötesprotokoll  
Till handlingarna.  
    

4. Ekonomi. 
33 betalat medlemsavgift hittills. Vi skickar påminnelse till de som ännu 

inte betalat (Anders) 

Vi ser över möjligheten till en bättre placering av pengar, för närvarande 

placerade i räntefond (Anders) 

 

5. Medlemsrekrytering 
Johan två på lut: Hjördis Henriksson och en till i Gävle Korsnäs. 

En ny som betalat, Mikael Rehnberg, arbetsmiljökonsult Skellefteå 

Alla uppmanas arbeta för fler medlemmar och informera om föreningen.  

 

6. Riksstyrelsens ”samverkansforum” 

Johan kollat med Mats Andersson o Elisabet, men inte fått svar vad gäller 

dokumentation av protokoll. 

I övrigt inget nytt sen föregående möte. 

 

7. Medlemstidningen 

Till nästkommande nummer har vi på gång (manusstopp 28/2): 

 Kloraminer Kåre E (Ingrid) 

 Fagerhult i Sundsvall PG o Göran (Anders hjälper) 

 Ozon, kök (Ingrid o Anders) 

 Lokalträffen i Luleå (Linda och Anders) 

 Vårmötet till senare manusstopp. (Jonna, Ingrid) 

 Runa över Jan-Olof Levin (Olle Nygren, Roger) 

 Reportage om PG:s jordenrunt-resa (PG) 

 

8. Årsmötet 
Umeå, Torsdag 23/3, 11.15 – 16.00,    

Startar med kaffe o macka kl 10.00, med utställning,  

Årsmöte 11.15-12.15  

lunch 12.15-13.15 (Restaurang Björken)  

program 13.15-16.00.  



 

Fika med utställning 14.15-15.00. 

Inbjudan med program skickas ut senast nästa 1/3. 
Förslag till aktiviteter:  

Info om kliniken i Umeå, Ingrid 

Kloraminer, Kåre 

Mätningar och mätstrategier, Ingrid 

Arbetsmiljöbrott och utredningar mm. Här har vi en medlem, Emma Roslöf 

(Gävle) som kanske kan prata om det (Göran får besked i slutet av denna 

vecka eller början av nästa) 
Minimässa – Scantec kan ställa upp. Buller o vibrationer nya instrument för 

mätning av hand- armvibrationer (Ingrid).  EM-fält Combinova OK 

(Johanna) 
 

9. Hemsidan 
Funkar rätt bra. Mtrl från gamla hemsidan lagts över.  
 

10. Regional träffar 
Studiebesök SCA Timrå ny stor fabrik, kan passa bra till hösten (Johan) 

Gravida i arbetslivet, risker, åtgärder mm. Spretigt med nagelteknologer, 

buller, tungt arbete, svetsning, helkroppsvibrationer mm? 

Utbildningsdag med AV? Ingrid L. Nästa år? 

Kolla upp på årsmötet 

 

11. Lokala träffar och info om aktiviteter   

Kolla upp på årsmötet 

 

12. Övriga frågor 

Cay i valberedningen 

 

13. Nästa möte  
Årsmötet 23:e mars 

Nästa Skypemöte 27/4 kl 19.00-23.30 

 

14. Johan tackade alla och avslutade mötet. 


