
 

FTF reg 1-2 Norr, Styrelsemöte nr 1, 2019-01-17 via SKYPE. 
 
Närvarande: Johanna Danell, Roger Lindahl, Ingrid Liljelind, Göran Runsvik. 

 

1. Mötet öppnandes av Göran 

 

2. Göran är kvällens ordförande och Roger för protokollet 

  

3. Föregående mötesprotokoll  
Till handlingarna.  
    

4. Ekonomi.  
2 medl har inte betalat än för 2018, men har inte fått nån respons. En sista 

påminnelse skickas ut. Några nya har tillkommit å nån har flyttat till annan 

region. 134 906 kr i kassan. 

 

5. Medlemmar, uppföljning 
Vi har 75 betalande medlemmar sista december. Några fakturor är utskickade 

med sista feb som sista betalningsdag. Minst tre nya tillkommer. 

Alla uppmanas påminna om betalning, arbeta för fler medlemmar och 

informera om föreningen.  

Finns tidningar att dela ut som info. Även som pdf. 

 

6. Info från Riks 
Inget mer sen senaste mötet. Inget nytt på hemsidan. På nytt är frågan – Vad 

gör Riks för regionerna? Förslag är att vi adjungerar styrelsemedlem från 

Riks till ett av våra styrelsemöten via Skype. Johan tar kontakt med Riks för 

att starta dialog. 

 

 

7. Medlemstidningen 
Nr 1 2019. Roger utbildning och Nåiden bygg har tydligen kommit med.  

Nya uppslag till nr 2 behövs. Info från det kommande årsmötet bör kunna ingå. 

 
8. Lokala/Regionala träffar 

I Umeå var det en lokal träff i dec med info om olika material med asbest. 

Det var en lokalträff med lunch före årsskiftet i Sundsvall. 

Lokalombud i Umeå Frej Gruffman. 

Gävle saknas fortfarande.  

Johan har tagit fram infoblad om vad ett lokalombud kan göra. 

I slutet av januari planeras det för möte i Hudik. 

Förmodligen möte i Sundsvall i slutet av maj. 

 



 

9. Årsmötesplanering 

21 mars i Sundsvall. 

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse presenterades. Skickas till 

revisorerna. 

Info om möjlighet till resestipendium från riks kan presenteras vid årsmötet. 

Kommer att hålla till på Nouryon. 

AV kommer och informerar om vad som kommer att beröra oss under 2019. 

Föredrag av Jonna om elektromagnetiska fält efter lunch önskas. (Roger) 

 

 

10. Övriga frågor 

 

 

11. Nästa styrelsemöte 

Möte även 28/2 med Skype kl 19.00. 

Årsmöte 21 mars. 

 

12. Mötets avslutande 

 

 


