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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för FTF Småland 
den 28 februari på Företagshälsan i Jönköping. 
 
Närvarande: 
Lars Engman 
Johan Bernhardsson (delvis) 
Bertil Jonsson 
Peder Björklund 
Bengt Christiansson 
Olle Wedenmark 
Martin Lindahl 
Margareta Karsberg (delvis) 
 
Frånvarande 
Stefan Westergren 
Thomas Lagö 
Gert Eriksson 
 
 
§ 1 Mötet öppnas 
Sammanträdet öppnas av ordförande Lars. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
Utsänd dagordning godkändes. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Martin Lindahl och 
Olle Wedenmark. 
 
§ 4 Föregående protokoll 
Föregående protokoll föredrogs och godkändes. 
 
§ 5 Rapporter  

• Årsmötets inbjudan har gått ut till medlemmarna. 

• Lars kontaktar AV för att få till ett avstämningsmöte under våren. 

• Ny uppdaterad AFS om arbetsplatsens utformning kommer. Även om 
Arbetsanpassning och rehabilitering. 

• Hela AFS- systemet arbetas nu om. Remisstiden går ut 20 augusti- 20. 
Träder prel. i kraft i mars -22. Det planeras bli 14 föreskriftshäften. 

• Den tryckta AFS- skriften gäller före den digitala föreskriften. 

• Mynak har haft möte kring den framtida utbildningen för arbets-
miljöingenjörer. Det finns en sammanställning från detta som mailas 
ut. 



 Region 7 

 
 
§ 6 Inkomna skrivelser 

• Riks årsmöte sker onsdagen den 13 maj i Umeå i samband med 
AMM´s vårmöte. 

• Riksföreningen FTF Arbetsmiljö har nu fattat beslut att byta namn till 
Sveriges Arbetsmiljöspecialister (SAMS). 

• Från och med 2020 kommer man inte att kunna prenumerera på 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Föreskrifterna kommer att tryckas i 
fortsättningen, men inte AML, AMF och vägledningar samt ADI- 
broschyrer. Dessa kommer endast att finnas i digitalt format.  

 
§ 7 Ekonomisk rapport 

• Föreningens kassabehållning var vid mötet 107.636.28 kr.  

• Alla verifikationer skall framöver skrivas på av ordföranden. 
 

§ 8 Kommande aktiviteter och utbildningar   

• Eventuellt info kring det nya regelupplägget och de nya kring AFS 
Arbetsplatsens utformning och anpassning och rehabilitering. 

• Info om ISO 45001 kan vara ett lämpligt tema. Gert kollar med SFK 
om ett eventuellt samarbete kring en insats. 

• Exponeringsscenarier kan vara intressant. Nyttja AMM? 

• Studiebesöket för medlemmarna på Silvent planeras in 2020. Bertil 
kollar datum. 

 
§ 9 Övrigt  

• Nya medlemmar Lukas Stavevik på Scania i Oskarshamn och Marie 
Tuvegård på Regionen i Växjö. 

• Resterande sammanträdesdagar är den 28 maj 09.00 på Anhult (hos 
Olle). Dessutom 11 september hos Margareta på Torsvik 09.00, samt 
11 december jullunch (prel. Gyllene Uttern). 

• Årsmötet i vår reg. 7 sker den 3 april kl. 09.00 på Peltor 3M i 
Värnamo. Se separat utskick! Anmälan sker till Bertil Jonsson. 
INSTÄLLT! 

• Thomas har tagit fram ett utkast till en enkel info-broschyr för nya 
medlemmar. Thomas och Bertil ser på detta.  

• Vi marknadsför vår nya fina hemsida, se denna länk 
http://www.ftfarbetsmiljo.org  Samma inloggning som tidigare för 
medlemmar (SYNERGONOMI). 

 
§ 10 Mötet avslutas 

• Ordförande tackade för intresset och förklarade sammanträdet för 
avslutat. 

 
Har du som medlem något tips eller önskemål på aktivitet så hör gärna av 
dig! 

http://www.ftfarbetsmiljo.org/
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Vid protokollet 
 
 

 
_________________________________ 
Bertil Jonsson 
Sekreterare 
 
 
 
___________________________________ 
Lars Engman 
Ordförande     
 
 
 
___________________________________ 
Olle Wedenmark  
Justerare 
 
 
 
___________________________________ 
Martin Lindahl 
Justerare 


