
 

FTF reg 1-2 Norr Styrelsemöte nr 8, 2016-11-15 via SKYPE. 
 
Närvarande: Johan N, P-G F (delvis), Ingrid L, Göran R, Johanna D o Anders A. 

 

1. Mötet öppnandes av Johan 

 

2. Johan är kvällens ordförande, Anders för protokollet 

  

3. Föregående mötesprotokoll lästes av Johan 
 Inget att tillägga. 
    

4. Ekonomi 
 35 987 på kontot samt i fond(värde) 65 712, totalt 101 699 kr (161114) 
 Till riksföreningen är 14 800 kr i medlemsavgifter inbetalt den 8/11 2016. 

 

5. Medlemsrekrytering 
  Vi (Linda M och Anders A) gör en drive på lokala mötet i Luleå den 21/11. 

  I nuläget har vi 64 betalande för 2016, ett antal till är fakturerade. Möjligen    

  når vi dryga 70 medlemmar för 2016. Vi alla fortsätter stöta på - det kan  

  finnas en medlem var helst vi frågar (kloka tidiga ord av Cay Näslund). 

 

  Till ledamot i vår valberedning har Linda Månson valts. 

 

Medlems och tidningsregistret är inskickat till ”riks” för de verifierade 52   

  den 4/11, 12 skickas in omg, ytterligare ca 10 medlemmar tillkommer.    

 

6. Riksstyrelsens ”samverkansforum” 

 PG redovisar nästa gång då det var svårt med kommunikationerna i kväll. 

 

7. Medlemstidningen 

 Några reportage och artiklar är på gång från region 1o2. 

 Kloraminer Kåre E, Fagerhult i Sundsvall PG o Göran (Anders    

 hjälper), Ozon Ingrid o Anders, Lokalträffen i Luleå Linda och Anders. 

 

8. Hemsidan 
  Olle jobbar vidare med hemsidan, vi matar uppgifter till honom. 

  olle@damina.se  

 

9. Lokala träffar.   

En träff på Valmet har genomförts. 
Anders kollar med PG och Fagerhult om möjliga träffar i Umeå och Luleå. 
Den 21 november en föreläsning i Luleå om EMF – likt senast i Sundsvall. 
 

mailto:olle@damina.se


 

10. Regional och lokala träffar inför kommande år. 
 Fokus på lokala träffar under året. Kombinera med gärna med flera ämnen. 
 Tänkbara ämnen – Gravida i arbetslivet, risker, åtgärder mm. Vi skickar    

 egna fall, vad vi ”snappat upp” och erfarenheter till Ingrid L. Kemi – vad är  

 på g? Något från tyngre industri? Sista numret av vår tidning kan ge något   

 uppslag. Vi frågar också våra medlemmar.              
 

11. Övriga frågor 

 Motion beträffande sänkning av medlemsavgift till riks, Anders skriver. 

 Anders ordnar sändlistor, användas för att sprida information från  

 styrelsen. Om sändlistorna får negativa följder tar vi upp och förändrar –    

 beslut av Johan, ingen opponerade sig.    

 

12. Nästa möte  
 Hålls torsdagen den 15 december kl. 19 - Skype! 

 

13. Johan tackade alla och avslutade mötet. 


