
 
 
 
FTF reg 1-2 Norr, Styrelsemöte nr 1, 2020-01-30 via Skype. 
 
Närvarande: Johan Nylander, Sven Backman, Roger Lindahl och Göran Runsvik. 

 

1. Mötet öppnandes av Johan 

 

2. Johan är mötets ordförande och Roger för protokollet. 

  

3. Föregående protokoll 
OK 

 

4. Ekonomi status 
Aktuellt saldo idag - 143687:-. Avgift till Riks för 2020 ej betald och vi 

väntar på medlemmarnas avgifter. 

Göran presenterade budgetförslag som diskuterades och justerades i viss 

mån, framför allt för att täcka in kostnader för planerade utbildningar 

(beroende på bidrag från Riks). Budgeterar underskott för 2020 då vi har 

tillgångar som bör komma medlemmarna till godo. 

 

5. Utbildningsplan 
Bullerutbildning verkar bli av tis 21/4. Övik. Gratis för medlemmar och 

1500:- för icke-medlemmar. Johan sköter kontakten med Bodil och ber om 

hjälp med utformning av inbjudan. 

Mätningar och mätstrategier – Ingrid har haft en infoträff i Luleå och kan ta 

upp det igen nästa år – våren 2020. Vi planerar för två tillfällen – ett i Umeå 

med uppkoppling mot webben nu i vår diskuteras på kommande 

styrelsemöte, samt ett längre söderut. (Ingrid) 
 

6. Medlemmar, uppföljning 
2 nya medlemmar.  

 

7. Info från Riks, styrelsemötesprotokoll senaste möten 
 Hemsida mm 

Nya sidan – ftfarbetsmiljo.org. Roger kollar upp med Olle hur det går nu. 

Många uppgifter gällande styrelsen reg 1-2, är inte aktuella. Roger ber 

Olle vara med på nästa styrelsemöte via Skype. 

 Bevakning föreskrifter AV. Någon i Riks bevakar. Synpunkter från 

regionerna tas gärna emot. 

 Årsmöte Riks 13/5, i Umeå. Samverkansforum i anslutning till det 

 

 

 



 
8. Medlemstidningen 

Nästa manusstopp 18 maj. 
 

9. Årsmöte 2020 
Övik, 19/3. 10.00 – 15.00 

Lokal? Johan kollar med Hasse i Övik. Förslag – Domsjö som kan erbjuda 

bra studiebesök. Passande föreläsning på ca 1 timme. 
Info går ut till medlemmarna snarast så dagen kan bokas. Detaljerad info 

skickas ut efter nästa styrelsemöte.  

Aktivitet efter lunch: Enkäten - Vad vill medlemmarna ha för utbildningar? 

På vilken nivå?   

Föreläsning ca 1 timme. Vi bollar lite idéer till nästa möte via mail 

Årsmötet läggs in i vår kalender på hemsidan. Roger kollar med Olle. 

 

10. Lokala/Regionala träffar 
Inget planerat 

 

11. Övriga frågor 
Ny Arbetsmiljöingenjörsutbildning startar i Skellefteå till hösten som 

yrkeshögskoleutbildning. 
 

12. Nästa styrelsemöte  
Torsdag 27/2 2020 kl.18:30 – 20:00 via Skype 
Då vi bl.a. planerar årsmötet. 
 

13. Mötets avslutande 

 

Vid datorn / Roger Lindahl 


