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Protokoll Styrelsemöte SAMS Region 5, no 3 / 2020 
 

 

Datum:    19 maj 2020 

Plats:     digitalt via ZOOM 

 

Kallade:  Elisabeth Selander, Karin Grahn, Linda Pålsson,   

Amanda Wolgast, Christine Wik, Johan Bark, Niklas Nilsson, 

Michael Engelberg 

adjungerad; Börje Karvonen – avgående kassör 

 

1. Mötet öppnas Elisabeth öppnar mötet. 

2. Föregående protokoll Föregående protokoll – årsmötesprotokollet, styrelseprotokollet 

3. Kassörens redogörelse Kassastatus: 95781 kr (3 nya inbetalningar från förra mötet.) 

Börje skickar påminnelsemejl till de som inte har betalat för i år, 

och anger att de ej ska betala via samlingsfaktura. 

4. Medlemsstatus 

 

108 st medlemmar (inkl. två hedersmedlemmar). 

 

5. Medlemsträffar  Nästa träff: 09/6 kl 16 sommarpub på Lasse i parken. Elisabeth 

skickar ut inbjudan. Christine bokar bord. Varje deltagare bjuds på 

en dryck. Närvaro behöver ej föranmälas.  

 

Niklas undersöker när det kan vara möjligt att besöka 

säkerhetsparken på Arlanda före eller efter sommarens 

semesterperiod. 

 
 

All verksamhet vilar till dess att Corona pandemin har klingat av. 

**************************** 

Teman att ta upp senare: 

”En arbetsmiljöingenjörs dilemman”:  

- SAM i praktiken 
- ”Riskfyllda jobb” som måste göras 

- Tydlighet gentemot arbetsgivaren om ansvar 

- Arbetsmiljölagen – opartisk men anställd? 

- Säga nej 

- Ensamarbete 

Skulle kunna göras som workshop. Personer kan dela med sig av egna 

erfarenheter.  

 

”Luften vi andas” Inomhusluft- och ventilationsbesvär är vanliga 

arbetsmiljöproblem. Sempore-metoden är en pumpad provtagning och 

partikelbestämning med analys i svepelektronmikroskop. Christine kontaktar 

Leif Nybom på Neurovetenskap som kan hålla föredrag om mätning och exempel 

på tillämpning och besök i hans analyslab.   
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6. Information från 

Riksstyrelsen 

 

Årsmötet 14 maj 2020 

Nu finns representation från alla regioner i riksstyrelsen. 

Nya namnet SAMS officiellt och loggan är klar. Elisabeth 

återkommer med förklaring om gröna figurerna på loggan.  

Pressutskick har gjorts, nu inväntar man reaktioner. 

 

Samverkansform äger rum i höst, med förhoppning om att de ska 

kunna ske i form av ett fysiskt möte.  

7. Övriga frågor 

 

Konstituerande styrelsemöte 

Nya uppdrag:  

Christine blir kassör. Linda har kvar sin Visma-licens. 

Amanda blir sekreterare. 

Nya medlemmar i styrelsen är: 

Niklas Nilsson, suppleant 

Mikael Engelberg, suppleant 

Nina och Börje avslutar sina uppdrag i styrelsen. 

 

Christine, Linda och Elisabeth tar fram en enklare process för 

kassörsrollen, så det blir så smidigt som det går. Vi tar bort 

möjlighet till samlingsfaktura. Kan bankID användas för elektronisk 

signatur? 

8. Nästa möte Våren och Höstens styrelsemöten:  

2020 års styrelsemöten kl 16.30 och träffar 13.30-16.30  

 

25/2 Avonova 

26/3 CAMM, Solnavägen 4, Stockholm  digitalt 

28/4 CAMM digitalt  via ZOOM 

Årsmöte 05 maj 

19/5 CAMM digitalt via ZOOM 

09/6 sommarpub 

 

9. Avslutning Elisabeth avslutade mötet. 

 

 
 

Vid anteckningarna  
 

Sekreterare      Ordförande 

AmandaWolgast     Elisabeth Selander    
Amanda Wolgast      Elisabeth Selander 


