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Styrelsemöte FTF Riks 2020:04 

Datum: 22 april 2020  Plats: Skypemöte  

 

Närvarande:  
Mats Andersson, ordförande, Region 8 anmält förhinder 
Jessica Pondman Lagerström, v.ordf. Region 5   
Elisabeth Selander, sekreterare, Region 5  
Bengt Sahlin, Region 5, kassör 
Ann-Beth Antonsson, Region 5  
Hans Åhman, Region 5  
Lars Bergh, Region 5 
Thomas Lagö, Region 7 
Kerstin Karlsson, Region Mitt 
Bertil Winér, Region 9   sände skriftligt underlag 

 

1. V. Ordföranden Jessica öppnade mötet 
 

2. Godkännande av dagordning   
 

3.  Val av sekreterare samt justerare. 
Elisabeth skriver, justerar gör Hans Å 
 

4.  Föregående mötens protokoll 
nr 3/2020 justerades av Bengt Sahlin och lagd till handlingarna 
 

5. Verksamhetsplan – vision, strategi 
Uppdaterad plan bifogas detta protokoll 
 

6. Aktuella externremisser föreskrifter etc.  
Aktuell remiss är AVs regelverk och struktur. Datum framflyttat till 31 december 2020. 
Frågan bordlägges tillsvidare. 

 
7. Ekonomi  - Bengt 

a. Kassastatus -  se tidigare utskick från Bengt 
Se översänd rapport från Bengt S - Balansrapport och Resultatrapport 
Fonderna beräknas ha sjunkit i värde på grund av Corona-krisen.  ’Kostnaden för 
tidningsproduktionen något lägre på grund av att Martina tar ”Adobe-kostnaden” på eget bolag.   
Förslag till årsmöte:  
Budget 2020 -> förra årets resultat omfördelas på så sätt att styrelsekostnader flyttas till 
markandasföring med anledning av att några fysiska möten inte är aktuella pga Covid-19 
pandemin.  
Kassören och styrelsen föreslår årsmötet att den nuvarande årsavgiften om 250 kr kvarstår även 
2020 / 2021. 
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8. Samverkansforum (Mats) 
Flyttas till hösten.  
Preliminärt innehåll:  
-AV remiss ang ny struktur – tiden flyttad till 31/12 -20. 
-Marknadsföring 
Verksamhetsplan 
 

9. Marknadsföring och rekrytering 
Markandasföringsgruppen består av Lars B, Thomas L, Mats A, Elisabeth S 
Beslut om namnbyte sker på årsmötet den 14 maj. 
”Fönster” för aktivitet från årsmötet till midsommar. Pressrelease till olika intressenter. Ann-
Beth har skrivit ett förslag. Thomas har kompletterat. Lars B har satt ihop en lista på mottagare. 
Bifogas detta protokoll – pressreleasen och namnlistan. 
 

10. Hemsidan  &  LinkedIn 
Statusrapport 
SAMS sidan -> FTF   - flera försök till att ”hacka” sidan som Thomas har avvärjt. 
Diskussion om hemsidan och dess utseende och länkar under mötet. Bordläggs tillsvidare. 
 

11. Tidningen  
Tidning no 1 är ute. Några returer på fel adress. Tidning 2 under produktion,, redaktionsrådet 
skall a mäöte den 27/4. Manusstopp den 18 amj, kommer troligen att flyttas fram, för att få med 
alla nyheter från alla årsmöten i regionerna. 
 
Mail från: Universitetsbiblioteket i Lund - ett  större antal pliktexemplar av er tidskrift.  
Bengt letar i arkivet och sänder till biblioteket. 
 

12. Regionerna    
Samtliga regioner har digitala möten via Skype eller liknande på grund av Covid-19 
pandemin. 
Region 1-2 – Johan Nylander  klart -19 mars 
Region 5 - Elisabeth Selander – 5 maj 
Region 6 – Kerstin Karlsson _Region Mitt  - klart -19 mars 
Region 7 – Lars Engman  
Region 8 – Mats Andersson  
Region 9 – Marie Rasmusson – klart – 23 April 
 

13. Årsmöte (Elisabeth) 

Kallelse till årsmötet har gått ut i tidningen.  
Styrelsen kallar till möte via Outlook och mötet hålls via Skype. 
Hans Åhman sänder en kallelse till alla regionsordföranden som in sin tur vidaresänder 
kallelsen till ”sina” medlemmar. 
En vecka före mötet dvs den 6 – 7 maj sänds samtlig årsmötesdokumentation ut till 
medlemmarna enligt samma struktur. 
Elisabeth har sänt ett utkast till agenda; förutom de ordinarie punkter skall till övriga 
frågor läggas; revidering av stadgarna, nytt namn och logga. 
Med mailen som skall gå skall och finnas Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan, 
revisionsberättelse och balansräkning 2020/21. 
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14. Kommande aktiviteter 
Årsmötet 14 maj samt Samverkansforum till hösten 
 

15. Övriga frågor   

Loggan med text 
Lars och Thomas filar vidare på förslagen och sänder på remiss till styrelsen. 
 

16. Nästa möte 

Nästa möte är den 6 maj via Outlook kl 19.30  
Syftet är att stämma av att allt ärt på plats och att årsmötes dokumenten är klara. 
 

Hans har sänt en Outlook inbjudan – svara på den! 
 

 
 
 
 
Vid anteckningarna:       Justering: 
 

Elisabeth Selander              Hans Åhman 
Elisabeth Selander      Hans Åhman 
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Bilaga till protokoll 4/2020 
Verksamhetsplan, riksstyrelsen – 2018-09-10  

rev . 2020-02-24 
no Vad ska göras Önskat resultat Vem ansvarar Kommentar Uppföljning, löpande på 

styrelsemöte 
3a Medlemsrekrytering 

via styrelserna – 
kontakt med kollegor 
som inte är 
medlemmar ännu 
 

Ökat medlemsantal Ann-Beth & 
Hans 

Underlag har 
tagits fram 

 

3b Kontakt tas med FHV 
och de olika hälsorna - 
medlemsrekrytering 

Identifiera de olika 
arbetsmiljöspecialisterna 
som verkar i olika 
positioner inom företag 
och hälsor och inte är 
medlemmar i FTF / 
SAMS 

AnnBeth  3 års plan 

 Marknadsföring  - 
kontaktarbete  -
Samarbetspartner – 
Näringslivets hus 
 

    

adm Säkerställa att vi får 
remisser från 
Arbetsmiljöverket, nya 
föreskrifter 

 Bertil W Kolla om detta 
redan fungerar 

Bertil kontaktar AV 

1 Namnbyte, föreningen Modernare namn Mats/styrelsen Stadgeändring 
Ska tas upp på 
årsmötet 

 

4 Revidering och 
uppdatering av 
hemsidan 

Modernare hemsida Jessica Verkställa 
namnbytet och 
på hemsidan. 
Uppdatering av 
logotypen. 

 

2 Översyn stadgarna Stadgar som speglar 
föreningens verksamhet 
och intresse 

Styrelsen 
- beredning av 
sekreterare, 
kassör, 
ordförande 

Stadgeändring  

adm Rutiner för att 
protokoll kommer in på 
hemsidan 

Fungerande rutiner Elisabeth Rutiner 
behöver 
preciseras i 
handboken 
Ev. 
stadgeändring 

 

adm Riksstyrelsen kontakter 
och kontaktperson 
med regionerna (ordf i 
regionerna) 

Bättre fungerande 
kontakter 

Mats   

5a Vidareutbildning för 
föreningens 
medlemmar 

 Styrelsen  Arbeta vidare med frågan 
Medlemsförmån 
Träffar med erfarenhetsutbyte 



5 
 

arbetsmiljökompetens, 
yrkesutbildning 

 

5b Identifiera seminarier 
och kurser av intresse 
för föreningens 
medlemmar och sprida 
information om dessa 

Hjälps till att sprida info 
om möjlighet till 
kompetensutveckling 

Styrelsen 
Beredning av …. 

Se kalendariet 
på 
http://fhv.nu/ - 
kanske räcker 
det att länka 
hit? 

 

klar Vision och strategi för 
föreningen 

Enklare kommunikation 
om föreningens syfte – 
viktigt vid 
medlemsrekrytering 

Styrelsen, se 
nedanstående 
utkast 

Underlag finns  

Verksamhetsplan 
Planen får tas fram om Visionen och strategin antas. Men den handlar mer om detaljer hur vi ska göra för att nå ut 
och så vidare. Förslagsvis 

- Ta fram befattningsbeskrivningar för olika funktioner (hemsida, tidning mm) 
- Förnya hemsidan 
- Se över föreningens handbok 
- Marknadsföra vår kompetens och yrket 
- Rekrytera fler medlemmar 

Vision 
FTF ska vara den självklara föreningen och skapa ett mervärde för de som har arbetsmiljöfrågor som sitt 
huvudsakliga arbete.  
FTFs styrka är våra medlemmar. 
Vår vision är att arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna ska fungera så bra att vi inte längre behövs för det dagliga  
systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi stöttar arbetsplatserna genom vår expertkunskap så att det blir det enkelt och 
effektivt  
att arbeta med arbetsmiljöfrågorna. 

Mission 
Vi: 

➢ Medverkar till en utveckling så att arbetsmiljön blir sund och säker så att vi kan arbeta, trivas och må bra 
högt upp i åldrarna. 

➢ Stöttar och utvecklar organisationer/företag/arbetsplatser så att de utvecklar sin arbetsmiljökompetens 
och förmåga att  
skapa goda arbetsmiljöer genom att förebygga och minimera risker. 

➢ Tillvaratar alla de kompetenser som behövs för att gemensamt skapa en god arbetsmiljö, bland annat 
chefer, anställda och skyddsombud och andra företagshälsovårdskompetenser. 

➢ Inom FTF stöttar vi varandra genom kollegialt utbyte i nätverk och arbetar tillsammans med vår 

kompetensutveckling. 

Strategi  
FTF ska aktivt arbeta för att organisera personer som aktivt arbetar med arbetsmiljöfrågorna (t.ex. 
arbetsmiljöingenjörer, arbetsmiljösamordnare, BAS U och P, arbetsmiljöstrateger, arbetsmiljöspecialister, HSE-
rådgivare), i företag och organisationer. En viktig målgrupp är de studenter som håller på att utbilda sig till 
arbetsmiljöingenjörer 

Vi ska delta och synas i de sammanhang där arbetsmiljöfrågorna är i fokus, ex vis konferenser som Gilla jobbet, 
arbetsmiljöriksdagen, SSG-konferensen. 

Vi ska vara en stark samtalspartner till Arbetsmiljöverket, forskningsinstitut, högskolor och andra organisationer 
som verkar för arbetsmiljöfrågor och säkerhet. 
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Tankar inför FTF styrelsemöte riks, april 2020 
nedtecknat av Thomas Lago   - bilaga till FTF Riks protokoll no 4-2020 
Göra en marknadsföring i samband med skiftet FTF/SAMS 

• Alla distrikt bjuder in alla de känner inom området att bli medlemmar. 

• Vi tar fram en bra ”inbjudningstext” som kan bifogas. 

• Läggs även ut på Linkedin (de som har). 

• MÅL: MINST 100 NYA MEDLEMAR 
Thomas har ca 18,000 kontakter i sin ACT! CRM-databas (Customer Relation Management). Utav dessa 

är nästan 900 taggade med “arbetsmiljö”. Thomas kan skriva ut dessa som en Excel-fil med STAD som 

sorteringsgrund. Då kan respektive region kontakta dem med en inbjudan. Kanske bättre än om Thomas 

kontaktar dem? 

En vecka innan launch av SAMS flyttas allt från FTF till SAMS hemsida. Logga måste vara bestämd i 

förväg så att bilder kan uppdateras med ny logga. Thomas hanterar detta tillsammans med Lars. 

FAQ (Frequently Asked Questions): Vi har diskuterat detta som ett alternativ till BLOGG men sedan har 

det inte blivit mer. Det är dags. Vi föreslår därför följande: 

• Vi namnger personer som hanterar respektive område. Lars & Thomas tar gärna ansvar för allt inom ljud, 
buller och vibrationer. 

• Respektive ansvarig får gärna koppla in andra experter, som även kan svara på frågor som dyker upp.  

• Två typer av frågor: 
o 1. Typiska frågor som brukar dyka upp och dessa skriver vi ner och besvarar inom respektive 

område. 
o 2. Medlemmar får ställa frågor och vi svarar, om inte svaret redan finns. 
o Detta blir en bra ”kunskapsbank” som komplement till övriga områden under ”ARBETSMILJÖ”. 
o Vi bör ha med bra referenser.  

• Tänkta FAQ-områden (enbart som förslag – fyll på) 
o Ljudmiljöer (t.ex. kontor och skolor) 

▪ Inomhus 
▪ Utomhus  
▪ Offentliga miljöer  

o Bullerproblematik (för mycket och kan skada) 
o Vibrationer 

▪ Helkropp 
▪ Hand-arm 

o Byggarbetsplatser (även hög-höjd och kranar) 
o Arbetsplatser med farliga kemikalier/miljöer gruvor/kärnkraft/vindkraft/undervattensmiljöer/till 

havs / i luften osv. 
o Trycksatta kärl 
o Fordon och trafik 
o Belysning och ergonomi 
o Corona och virus-relaterade arbetsmiljöfrågor. 
o Vem är ansvarig? Legala frågor. 
o Vanliga åtgärder kan finns med i samband med frågorna eller hur det bör hanteras. 
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Bertil Winér   Ons 2020-04-22    - Så här är min info Bilaga till protokoll 4/2020 

 

Region 9 har digitalt årsmöte imorgon, återkommer med utfall 

Medlemmarnas mailadresser finns i det excelark jag skickade för några veckor sedan, det 

som behövs till vårt årsmöte om några veckor 

 

Valberedningsdokumentet är okej, men jag saknar mitt namn. Är fortfarande med på tåget 

 

Remissen är beskriven i linkedin, men det är plötsligt goda tider då pandemin gjort att vi har 

hela hösten på oss att svara 

Fått lite positiv respons på initiativet 

 

Dessutom lade jag upp info om ny föreskrift om skyddsutrustning för Covid 19, något som 

också har uppskattats av några 

 

Kan tänka mig att fortsätta länka AV’s info den vägen till medlemmar 

 

Beträffande loggan så visade jag den för någon och vi har väl egentligen inte mer 

synpunkter än vad dom redan sagts, kuberna är bättre än den tidigare, och gärna ha händer 

med 

Grön färg har väl ingen fråga denna gång  
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     Bilaga till protokoll 4/2020 
 
 

Valberedningens förslag inför årsmöte 2020 _ final / es  reviderad 
 

Ordinarie ledamot Region Omval / nyval/ kvar funktion 

Mats Andersson Region 8 1 år kvar -> omval ordförande 

Bengt Sahlin Region 5 Omval -> 1 år kvar   kassör 

Elisabeth Selander Region 5 1 år kvar _-> omval Sekr 

Jessica PondmanLagerström Region 5 1 år kvar -> omval Vice ordf 

Ann-Beth Antonsson Region 5 Omval -> 1 år kvar    

Hans Åhman Region 5 Nyval ordinarie ->1 år kvar    

    

 
Suppleanter Region Omval / nyval/ kvar funktion 

Kerstin Karlsson Region Mitt / 6 Nyval  _-> omval  

Thomas Lagö Region Småland / 7 Nyval  _-> omval  

Lars Bergh Region Sthlm / 5 Nyval  _-> omval  

Bertil Winér Region Skåne / 9 Nyval  _-> omval  

Revisorer med suppleant    

Jan-Anders Kipping Region 5 Omval _-> omval revisor 

Jan Erik Karlsson Region 9 Omval _-> omval revisor 

Roger Olsson  Omval _-> omval revisorssuppleant 

    

 
Valberedning avgick 2017. 
Förslag om att efter beslut från styrelsens uppdrag från årsmöte 2017: 
Valberedningen skall bestå utav ledamöter / medlemmar från regionernas styrelser.  
Utses av respektive styrelse. 
Exkluderar de ordförandena som redan sitter i Riks styrelsen: 
 

Region Namn - ordföranden 

Region 1-2 - Norr Johan Nylander 

Region 6 - Mitt Kerstin Karlsson 

Region 7 - Småland Lars Engman 

Region 9 - Skåne Marie Rasmussen 
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Bilaga till protokoll 4 / 2020 

 

SAMS mailinglista för pressrelease - MAJ2020      förslag från Lars B 

 

Medie Mail Kontakt  Telefon 

SR       

SVT       

Prevent       

Arbetsliv       

Sunt arbetsliv       

Lag&Avtal       

Du&Jobbet       

Arbetsgivarföreningen        

Håll nollan       

TYA       

BYA       

Trafikverket       

       

Mynak       

Svenska kraftnät       

Arbetsmiljöverket        

        

 Fackföreningstidningar        
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Bilaga till protokoll 4 / 2020 

förslag från Ann Beth och Thomas 

Utkast till pressmeddelande -> AnnBeth 
 
Vi byter namn och blir SAMS, Sveriges arbetsmiljöspecialister 
SAMS, Sveriges Arbetsmiljöspecialister samlar oss som arbetar professionellt med att skapa goda 

arbetsmiljöer. Föreningen har fattat beslut om att byta namn till SAMS, Sveriges Arbetsmiljöspecialister. 

Namnbytet speglar den förändrade yrkesrollen och den unika kompetens som föreningens medlemmar 

har inom arbetsmiljöområdet. 

FTF Arbetsmiljö är en etablerad förening som funnits i över 60 år. Medlemmarna arbetade ursprungligen 

främst med den fysiska arbetsmiljön, men arbetsuppgifterna har förändrats över åren och idag arbetar 

våra medlemmar med många olika typer av arbetsmiljöfrågor och med systematiskt arbetsmiljöarbete, 

SAM. Mot bakgrund av dessa förändringar är det dags att byta namn till SAMS, Sveriges 

Arbetsmiljöspecialister – ett namn som bättre speglar vår förening och våra medlemmar. 

Fokus i våra medlemmars arbete har alltid varit att förebygga arbetsmiljörisker. Detta innebär att våra 

medlemmar har en gedigenkompetens om vilka risker som kan finnas i arbetsmiljön och hur dessa risker 

kan värderas och undanröjas. Vi använder vår kompetens för att skapa säkra och goda arbetsmiljöer. 

Under de senaste decennierna har fokus i arbetsmiljöarbetet gradvis flyttats över till sociala och 

organisatoriska frågor. De lösningar som diskuterats har i stor utsträckning handlat om att stärka 

individen och att individen (dvs. de anställda) ska ha en hälsosam livsstil och en fysik som klarar av 

arbetets påfrestningar. Detta är naturligtvis viktiga frågor, men vi ser i vårt dagliga arbete att det 

fortfarande finns stort behov av att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatserna, både den fysiska, sociala 

och organisatoriska arbetsmiljön. 

Arbetet med att skapa goda arbetsmiljöer är en arbetsuppgift som våra medlemmar arbetar med varje 

dag. Detta arbete är komplext och kräver kompetens inom många olika områden, bland annat kemiska 

risker, buller, vibrationer och ergonomi men även om sociala och organisatoriska frågor och om hur man 

kan utforma ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessutom krävs en god förmåga att 

samverka med både chefer och anställda på de företag vi servar. Kompetensutveckling av våra 

medlemmar och att skapa nätverk där vi tillsammans har den kompetens som krävs en viktig uppgift för 

vår förening.  

En annan viktig uppgift är att värna om yrkesutbildningen inom vårt område. Vi ser ett stort behov av att 

utbilda flera med god kompetens att förebygga arbetsmiljöproblem, men vi ser tyvärr också att de 

befintliga utbildningarna inte räcker till för att täcka arbetslivets behov av dessa kompetenser. 

Vill du veta mer om SAMS, se vår webbplats www.samssverige.se 

För mer information, kontakta  

http://www.samssverige.se/
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 Utkast till pressmeddelande   - Thomas 
 

Vi byter namn och blir  

SAMS, Sveriges ArbetsMiljöSpecialister 
SAMS, Sveriges Arbetsmiljöspecialister samlar oss som arbetar professionellt med att skapa goda 

arbetsmiljöer. Föreningen har fattat beslut om att byta namn till SAMS, Sveriges Arbetsmiljöspecialister. 

Namnbytet speglar den förändrade yrkesrollen och den unika kompetens som föreningens medlemmar 

har inom arbetsmiljöområdet. 

FTF Arbetsmiljö är en etablerad förening som funnits i över 60 år. Medlemmarna arbetade ursprungligen 

främst med den fysiska arbetsmiljön, men arbetsuppgifterna har förändrats över åren och idag arbetar 

våra medlemmar med många olika typer av arbetsmiljöfrågor och med systematiskt arbetsmiljöarbete, 

SAM. Mot bakgrund av dessa förändringar är det dags att byta namn till SAMS, Sveriges 

Arbetsmiljöspecialister – ett namn som bättre speglar vår förening och våra medlemmar. 

Fokus i våra medlemmars arbete har alltid varit att förebygga arbetsmiljörisker. Detta innebär att våra 

medlemmar har en gedigenkompetens om vilka risker som kan finnas i arbetsmiljön och hur dessa risker 

kan värderas och undanröjas. Vi använder vår kompetens för att skapa säkra och goda arbetsmiljöer. 

Under de senaste decennierna har fokus i arbetsmiljöarbetet gradvis flyttats över till sociala och 

organisatoriska frågor. De lösningar som diskuterats har i stor utsträckning handlat om att stärka 

individen och att individen (dvs. de anställda) ska ha en hälsosam livsstil och en fysik som klarar av 

arbetets påfrestningar. Detta är naturligtvis viktiga frågor, men vi ser i vårt dagliga arbete att det 

fortfarande finns stort behov av att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatserna, både den fysiska, sociala 

och organisatoriska arbetsmiljön. 

Arbetet med att skapa goda arbetsmiljöer är en arbetsuppgift som våra medlemmar arbetar med varje 

dag. Detta arbete är komplext och kräver kompetens inom många olika områden, bland annat kemiska 

risker, buller, vibrationer och ergonomi men även om sociala och organisatoriska frågor och om hur man 

kan utforma ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessutom krävs en god förmåga att 

samverka med både chefer och anställda på de företag vi servar. Kompetensutveckling av våra 

medlemmar och att skapa nätverk där vi tillsammans har den kompetens som krävs en viktig uppgift för 

vår förening.  

En annan viktig uppgift är att värna om yrkesutbildningen inom vårt område. Vi ser ett stort behov av att 

utbilda flera med god kompetens att förebygga arbetsmiljöproblem, men vi ser tyvärr också att de 

befintliga utbildningarna inte räcker till för att täcka arbetslivets behov av dessa kompetenser. 

Vill du veta mer om SAMS, se vår nya webbplats www.samssverige.se Den blir aktiv i samband med 

skiftet. För mer information, kontakta  

 

http://www.samssverige.se/

