
 

 
 
FTF reg 1-2 Norr, Styrelsemöte nr 3, 2019-04-11 via SKYPE. 
 
Närvarande: Johan Nylander, Johanna Danell, Roger Lindahl, Ingrid Liljelind, Sven 

Backman, Göran Runsvik och Elisabeth Selander (Riksstyrelsen).  

 

1. Mötet öppnandes av Johan 

 

2. Johan är kvällens ordförande och Roger för protokollet 

  

3. Föregående mötesprotokoll  
Till handlingarna.  
    

4. Ekonomi, betalning Riks, status 

Hittills har 64 medlemmar (av 84) betalat i år. Påminnelse skickas ut (Göran). 

Behöver besked om de inte vill fortsätta vara medlemmar. 

Idag har vi 158 884 kr i kassan. 

Riks har fattat beslut om stipendier för resor och utbildning. Tanken är att 

riks ska betala hälften och vi hälften. 

 

5. Medlemmar, uppföljning 
Några nya har tillkommit. Några är tillfrågade eller planeras att tillfrågas 

(Johan och Göran) 

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 (Elisabeth) 
 Deltagande Riks årsmöte 

 Samverkansforum 15/5 med årsmöte 16/5 på IVL i Stockholm. Göran 

och Johan åker. 

 Ny hemsida arbetas med och finns tillgänglig för kommentarer till 

Elisabeth eller nån annan i Riksstyrelsen. Testsidan heter 

www.ftfarbetsmiljo.org Lösenord – Synergonomi (Tidigare lösenordet 

har varit SYNERGONOMI) 

 LinkedIn – sida har ca 200 medlemmar. 

 Riks har över 1,2 milj kr i kassan, vilket beror på att det tidigare var 

betydligt mer verksamhet med ett kansli och en fast anställs. Så sakta 

minskar tillgångarna med bl.a. stipendier och resebidrag. 

Förslag gavs att info om medel att söka presenteras i nästa nr av 

medlemstidningen.  

 Medlemstidningen 450 tidningar, endast 3 returer.  

Tidning no 2 - 2019, manusstopp 20 maj 2019 

http://www.ftfarbetsmiljo.org/


 

 Program för årsmötet presenterades av Elisabeth. 

 Finns önskemål om att intervjua nån ny medlem för att presentera i 

tidningen. Tips på intervjufrågor finns. 

 

 

7. Medlemstidningen – nr 2 2019, manusstopp 20/5 
 Jonnas föreläsning (finns på vår hemsida) 

 Vårt årsmöte 

 SCA Östrand – Helios  

 SSG Säkerhetskonferens/SSG onsite (Johan) 

 Roger´s utbildning (inskickad) 

 

8. Lokala/Regionala träffar. 

 

Lokalombud: 
Luleå, Anette Strand    anette.strand@naidenbygg.se 

Umeå, Frej Gruffman   frej.sjostrom@gmail.com 

Örnsköldsvik, Hasse Persson   hasse.persson@previa.se 

Sundsvall/Härnösand, Göran Runsvik goeran.runsvik@nouryon.com 

Hudiksvall/Bollnäs, Roger Olsson  roger@alertab.se 

Gävle/Sandviken, Emma Rosborg  e.rosborg@gmail.com 

 

 Styrelsemötesprotokoll skickas till lokalombuden 

 Möte i Sundsvall 24 maj.  (Göran) 

 

 

9. Övriga frågor 
Risker med Cederträ – allergi ? 

Styrelsemöte med fysisk träff – to 19 september 

 

 

10. Nästa styrelsemöte 
 

13/6 med Skype kl 18.30 – 20.00 

 

11. Mötets avslutande 

 

 

Framför datorn / Roger Lindahl 
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