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Styrelsemöte FTF Riks 2020:05 

Datum: 06 maj 2020  Plats: Skypemöte  

 
Närvarande:		
Mats Andersson, ordförande, Region 8  
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, anmält förhinder 
Bertil Winér, Region 9	 
 

1. Ordföranden Mats öppnade mötet 
 

2. Godkännande av dagordning   
 

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

4.  Föregående mötens protokoll 
nr 4/2020 justerades av Hans Åhman och lagd till handlingarna 
 

5. Verksamhetsplan – vision, strategi 
Verksamhetsplanen skall föredragas på årsmötet den 14 maj 
 

6. Aktuella externremisser föreskrifter etc.  
Aktuell remiss är AVs regelverk och struktur. Datum framflyttat till 31 december 2020. 
Remisser ang AGFS 2018:4 Smittskydd – Covid-19 skall tilläggas. Tiden går juni2020. 
Remiss ang AFS 2006:8, revideras hänvisas till fel direktiv. Korrigeras. Juni 2020. 
Remiss ang HGV – Kemikalier – sänkta gränsvärden. Styrelsen överlåter till SYMF att svara på 
remissen även för FTF / SAMS 

 
7. Ekonomi  - Bengt       Föredras på årsmötet. 

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.   
Penningmarkandskontot: 133 918 kr 
Fonderna: 691 669 kr 
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Förslag till föredragning på årsmöte:  
Tidningskostnad, Resebidrag, Studiebidrag, Byta namn och marknadsföring – insatser som under 
året ligger till grund för budgetplaneringen för å 2020/2021. 
 
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. 
 

8. Samverkansforum (Mats)     Föredras på årsmötet. 
Flyttas till hösten.  
Preliminärt innehåll:  
-AV remiss ang ny struktur – tiden flyttad till 31/12 -20. 
-Marknadsföring 
Verksamhetsplan 
 

9. Marknadsföring och rekrytering     Föredras på årsmötet. 
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. 
Repris - Bifogas detta protokoll – uppdaterad pressrelease och namnlistan. 
 

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

11. Tidningen    Föredras på årsmötet. 
 Tidning 2 under produktion. Manusstopp den 18 maj, framflyttat till 25 maj, för att få med alla 
nyheter från alla årsmöten i regionerna. 

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 - klart 
Region 8 – Mats Andersson -klart 
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. 
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Styrelsen genomgick årsmötets agendapunkter och Elisabeth skrev ett ”körschema” till stöd för 
styrelsen under det kommande årsmötet. Bifogas detta protokoll. 
Elisabeth översänder till Hans Åhman följande dokument för vidaresändning till regionernas 
ordföranden, inför sändning av möteslänken. 
Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan, revisionsberättelse och balansräkning 2020/21. 
 
 

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 det konstituerande mötet. Datum beslutas efter årsmötet 
 
 
 
 
Vid anteckningarna:       Justering: 
 
Elisabeth Selander               
Elisabeth Selander      Jessica Pondman Lagerström 

	


