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Riksföreningen FTF Arbetsmiljös Årsmöte 2019 
Verksamhetsåret 2018 

 

 
FTF Arbetsmiljös Riksförening höll årsmöte den 16 maj 2019 på IVL i Stockholm. 
Plats: Vallhallavägen 81, Stockholm 

 

Närvarande: se bifogad närvarolista, sid 4 

 

Årsmötesförhandlingarna avhölls på eftermiddagen efter seminariet angående  
 
pågående projekt på IVL – Ann-Beth Antonsson, adj prof, IVL 

- Varför drabbas så många fortfarande av mesoteliom? Asbest är ju förbjudet. Preliminära 
resultat från en färsk studie 

- Vad händer när det gäller kvarts? 
- Forskning om arbetsmiljöarbetet och det nya arbetslivet och forskning om hur man når 

nollvisionen för arbetsskador. 
- Vilka nya forskningsprojekt är på gång på IVL? 

Samt 
Lisa Schmidt, arbetsmiljöspecialist på Nya Karolinska, tidigare IVL 

- Vad händer när HR tar över arbetsmiljöfrågorna. Resultat från ett nyligen avslutat 
forskningsprojekt.  

- Reflektioner om företagshälsovården och det förebyggande arbetsmiljöarbetet, drygt ett år 
efter doktorsavhandlingen om företagshälsovården 

 
 

Det fanns också möjlighet att koppla upp via Skype för deltagande i både seminariet och årsmötet på 

distans. 

 

Årsmötesprotokoll – se sidan 2 - 4  
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Riksföreningen FTF Arbetsmiljös Årsmöte 2019 
Verksamhetsåret 2018 

 
Årsmötesprotokoll 

 
1. Ordförande Mats Andersson hälsade alla närvarande medlemmar välkomna och förklarade 

mötet öppnat. 
 

2. Frågan om föreningens medlemmar blivit behörigt kallade. 
Medlemmarna har blivit kallade via annons i tidningen, på föreningens hemsida, via mail samt 
på LinkedIn.  Enhälligt ja. 
 

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet: 
Beslut om att välja Mats Andersson, till årsmötesordförande samt att välja Elisabeth Selander 
till sekreterare för årsmötet. 
 

4. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes  
Jan Anders Kipping, Region 5 och Mats Levin, Region 5 
 

5. Verksamhetsberättelsen 
Upplästes och redogjordes av Bengt Sahlin. 
Kassören Bengt Sahlin redogjorde för resultatrapporten med kommentarer samt 
balansräkningen. Underskottet beror bland annat på att tidningen inte hade inbringat några 
annonsintäkter, utbildningsaktiviteter i regionerna med bidrag från Riksföreningen. 
Tillgångarna är per 31 december 2018 – 249 000 kr i kassa samt 691 000 i fonder. 
Kassören meddelade också att det är svårt att få in uppgifter från regionerna om hur 
verksamheten och ekonomin ser ut. 
 
Årsmötet godkände Verksamhetsberättelsen och den lades därmed till handlingarna. 
 

6. Revisionsberättelsen 
Revisor Jan Anders Kipping redogjorde för revisionsberättelsen.  
Granskning genomförd, enligt god revisionssed.  
Granskningen ger en bra bild hur det står till i föreningen, dock med anmärkningen om att 
Riksstyrelsens protokoll, som skall finnas tillgängliga på hemsidan, inte alltid är uppdaterad. 
Underskottet på 216 000 kr godkändes.  
Revisorerna rekommenderade årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet. 
 

7. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018 beslöts enhälligt av årsmötet. 
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8. Val av ledamöter och suppleanter. Beslut enligt nedan 

 
ordinarie ledamöter: 
Mats Andersson, Region 8, 1 år kvar av mandatperiod, föreningens ordförande 
Bengt Sahlin, Region 5, omvald på 2 år, kassör 
Elisabeth Selander, Region 5, 1 år kvar av mandatperiod, sekreterare 
Jessica Pondman Lagerström, Region 5, 1 år kvar av mandatperiod 
Ann-Beth Antonsson, Region 5, omvald på 2 år 
Hans Åhman, Region 5, omval /nyval som ordinarie, 2 år 
Lars Bergh, Region 5, nyval på 2 år 
suppleanter: 
Kerstin Karlsson, Region Mitt, (region 6), nyval, 1 år 
Thomas Lagö, Region 7, nyval, 1 år 
Bertil Winér, Region 9, nyval, 1 år 

 
9. Val av revisorer med suppleant 

Beslut om att omvälja revisorer och suppleant på 1 år; 
Jan-Anders Kipping, Jan Eric Karlsson samt Roger Olsson som suppleant. 
 

10. Val av valberedning 
Beslut om att ordförandena i regionerna utgör valberedning. 
Johan Nylander, Region 1-2 
Lars Engman, Region 7 
Marie Rasmussen, Region 9 
 

11. Motioner till årsmötet  
Inga motioner har inkommit inför årsmötet. 
 

12. Styrelsens förslag till budget samt fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret. 
Kassören genomgick styrelsens budgetförslag med kommentarer. 
Beslut: Medlemsavgift 250 kronor ordinarie medlem samt 100 kr för student och pensionär till 
Riksföreningen. 
 
Årsmötet godkände styrelsens förslag till budget för 2019-2020. 
 

13. Förslag på ort till nästa årsmöte. 
Årsmötet föreslog att nästa årsmöte avhåll i Stockholm och då företrädesvis på IVL. 
 

14. Övriga frågor 
-Styrelsen har under året haft kontakt med myndigheten Mynak, och kommer fortsatt 
säkerställa informationsutbyte. 
-Föreningens hemsida är under revidering 
-Tidningen ges numera ut 3 gånger per år. Planen är att utveckla den och lägga den digitalt på 
hemsidan. Den nuvarande version ligger ute i pdf format. 
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-Ett arbete med revidering av föreningens stadgar och handbok kommer att inledas under 
året. 
 

15. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.  
 
 
 
Mötesordförande                                                                              Sekreterare 

                                                   Elisabeth Selander 
Mats Andersson                                                Elisabeth Selander 

 
Justeras:  

 

Jan Anders Kipping, Region 5   Mats Levin, Region 5 
 

 

Närvarande:  

NAMN REGION 

BENGT SAHLIN 5 

MATS LEVIN 5 

MATS ANDERSSON 8 

JAN ANDERS KIPPING 5 

ANN-BETH ANTONSSON 5 
 

ELISABETH SELANDER 5 

THOMAS LAGÖ 7 

LARS BERGH 5 

JESSICA FAGERLÖNN 5 

HENRIK STROHMAYER 5 

 


