
 

FTF reg 1-2 Norr Styrelsemöte nr 9, 2016-12-15 via SKYPE. 
 
Närvarande: Johan N, P-G F, Göran R, Johanna D, Roger L o Anders A. 

 

1. Mötet öppnandes av Johan 

 

2. Johan är kvällens ordförande och för protokollet 

  

3. Föregående mötesprotokoll lästes av Johan 
Inget att tillägga. 
    

4. Ekonomi 
36 000 på kontot samt i fond(värde) 65 600, totalt 101 600 kr (161213) 
Avgifter för åtta nya medlemmar beräknas komma in under året. Av dessa 

är några nya medlemmar där avgiften gäller för nästa år.  

Vi diskuterade årsavgiften för 2017. Riks sänker avgiften för fullbetalande 

medlem till 250:- samt för pensionärer och studerande till 100:- 

Vårt förslag till årsmötet är att hålla kvar vid årsavgifterna som gällt under 

2016, dvs 500:- resp 200:- för pensionärer och studerande. Föräldralediga 

blir befriade årsavgiften. 

 

5. Medlemsrekrytering 
Ytterligare några medlemmar har anmält intresse för föreningen och vi har 

haft en positiv utveckling av antalet medl under året. Vi fortsätter att vara 

aktiva. Region 1-2 är den region som haft den bästa utvecklingen under 

2016. Se bifogade noteringar från samverkansforum. Anders har en medlem 

på gång från Försvaret i Boden. 

 

 

6. Riksstyrelsens ”samverkansforum” 

 PG redovisade vad som diskuterades på samverkansforumet samt har även 

gjort noteringar som bifogas protokollet. 

 

7. Medlemstidningen 

I senaste numret ej ännu i våpra brevlådor har vi med info om träffen vi 

hade med Janez Marinko i Sundsvall samt presentation av Ingrid och PG 

som ”nya” styrelseledamöter. Till nästkommande nummer har vi på gång 

(manusstopp 28/2): 
 

 Kloraminer Kåre E (Ingrid) 

 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  

Vi ställer frågan om vi kan få ut besöksstatistik från ”vår” hemsida” 

Vi har i nuläget två hemsidor och vi bestämde att stänga ned den gamla. Till 

nästa möte går var och en igenom den gamla och bildar sig en uppfattning 

om vad vi vill föra över till vår nya. http://www.arbetsliv.it/region2.htm  

 

9. Regionala och lokala träffar sedan föregående möte.   

21/11 genomfördes träff med Janez Marinko om EMF. Vi har fått 

presentationsmaterial från det som vi distribuerar till medlemmarna 

(Anders) 
 

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 (ställ frågan då du skickar ut 

materialet från Janez, Anders). Vi diskuterade ett nytt uppslag, 

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

(Gävle) som kanske kan prata om det (Göran kollar) 

Johan påminner lokalombud att genomföra lokala aktiviteter ( t ex att samla 

medlemmarna för en lunch, om inget annat) 
 

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.    

 

Vi beslutade om datum för årsmöte till den 23/3. Vi återkommer om plats. 

För att locka flera deltagare vill vi ha lockande aktiviteter, förslag: 

 Arbetsmiljöbrott (Emma Rosborg) 

 Leverantörer av mätutrustning (Combinova, Scantech, Mätforum m 

fl) (Göran och Johanna kollar) 

Beslut om inköp av skrivare till kassör (ca 3000:-) 

 

12. Nästa möte  
 Hålls torsdagen den 19:e januari kl. 19 - Skype! 

 

mailto:olle@damina.se
http://www.arbetsliv.it/region2.htm


 

13. Johan tackade alla och avslutade mötet. 


