
FTF Region 1 & 2 Styrelsemöte 7 2016-10-11 

Bruksgården Ortviken 

Närvarande: Johan Nylander, PG Fahrbring, Göran Runsvik, Johanna Danell, Anders Aasa 

samt Ingrid Liljelind. 

 

1. Johan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Föregående protokoll.  

En punkt kvarstår från det. Johan ska ta kontakt med Linda Hansson i Umeå om hon 

kan ta på sig att sitta i valberedningen tillsammans med Cay. 

 

3. Ekonomi:  

Vi har 52000 kr i kassan men då ska ≈ 21000 kr av behållningen betalas in till Riks 

för medlemsavgifter. På fondkontot har vi 62000 kr. 

 

4. Medlemsrekrytering: 

Vi har rekryterat 2 nya och en återvändande medlem sedan förra mötet. Vi närmar 

oss årets mål med 10 nya medlemmar. 

 

5. Riksstyrelsen/Samverkansforum:  

PG åker på samverkansforum den 27/10. Ytterligare en plats finns för regionen om 

det är någon som är intresserad. PG tar med frågan om det går att lägga upp 

medlemstidningen digitalt på hemsidan och om det finns besöksstatistik för hemsidan 

eller om man kan lägga till den funktionen. Frågan är hur väl frekventerad är 

hemsidan? Ytterligare en fråga att lyfta på samverkansmötet är vilket datum som 

föreningens 60 års firande är tänkt. 

 

6. Medlemstidningen: 

Ingrid har lämnat in bidrag till tidningen. Förslag på bidrag till tidningen är att skriva 

om ozon samt kloraminer. 

 

7. Hemsidan: 

Be Olle att döpa om ”Nyheter och Aktiviteter” till ”Kommande aktiviteter”. 

När man har planerat in aktiviteter på lokal eller regional nivå så ska man maila in 

uppgifter om dessa till Olle så att han kan lägga upp aktiviteten på hemsidan. 

Olle har mailadress olle@damina.se 

 

8. Masterplan: 

Vi ligger hyfsat i fas. Vi har lämnat in material till tidningen. Vi har hållit två 

utbildningar, ett handskseminarium i våras och ett seminarium om nya EMF direktivet 

i dag. Ytterligare två utbildningar är planerade. Ett belysningsseminarium hos 

AkzoNobel den 12/10 samt ett till EMF seminarium i Luleå den 21/11. 

 

mailto:olle@damina.se


 

9. Regionala träffar: 

EMF föreskriften med Janez Marinko från Arbetsmiljöverket i Sundsvall på 

Bruksgården, Ortviken den 11/10 2016. 

 

Belysningsseminarium med Pär-Erik Sjögren och Jon Randewall från Fagerhult i 

Sundsvall på Mässen, AkzoNobel den 12/10 2016. 

 

Ytterligare en dragning om EMF föreskriften med Janez är planerad till den 21/11 i 

Luleå. 

 

Anders och Ingrid tittar på om vi kan ha en regionträff i Umeå om inomhusmiljö i 

början av nästa år. 

 

10. Lokala träffar: 

En lokalträff är planerad i Sundsvall till den 21/10 med lunch och studiebesök hos 

Valmet. 

Vi får hjälpas åt att stötta övriga lokalombud så att det blir lokalträffar på övriga orter 

också. 

 

11. Vi beslutade att vi roterar i styrelsen som protokollförare under mötena. 

 

 

Vid tangentbordet. 

Göran 

 


