
 

FTF reg 1-2 Norr, Styrelsemöte nr 5, 2018-06-14 via SKYPE. 
 
Närvarande: Johan N, Göran R, Roger L, Ingrid L, Johanna D. 

 

1. Mötet öppnandes av Johan 

 

2. Johan är kvällens ordförande och Roger för protokollet 

  

3. Föregående mötesprotokoll  
Till handlingarna.  
    

4. Ekonomi.  
Göran Runsvik har nu klart med tillgång till kontot. 

Betalning för 2017 till Riks utreds (Göran). 

151 200,14 på kontot idag.  

 

5. Medlemmar, uppföljning 
Några har ännu inte betalat medlemsavgift för 2018, närmare 20 st. (Johan o 

Göran) 

Alla uppmanas påminna om betalning, arbeta för fler medlemmar och 

informera om föreningen.  

 

6. Info från Riks 
 Ingen från vår region var med på årsmöte 17/5. 

 Inga protokoll från Riks möten finns utlagda. 

 

7. Medlemstidningen 
Vet inte vilka av våra uppslag som kommit med. Våra förslag var följande: 

i. SCA Sågverk (Johan och Sven ) 

ii. Nya AFSar, Hygieniska gränsvärden, Pernilla (SYMF)  och Ingrid) 

förhoppningsvis innan deadline. 

iii. Urban (Skellefteå), Geomatik (Johan kollar upp) 

iv. Peter Sjögren, idé om att uppmärksamma goda insatser, medlemmar 

eller andra. 

v. Olyckor i Luleå, fallolyckor från hög höjd, Nåiden Bygg (Johan kollar) 

 

Nya idéer till artikel: – Vad är försumbar exponering? Hur ska 

lagstiftningen tolkas? Intressant med artikel om detta. (Ingrid) 

Utbildning för Studievägledare om Medicinsk inriktad SYO. AMM Umeå, 

(Ingrid). 

 

8. Lokala/Regionala träffar 

Lokalträff Sundsvall 25/5 har skett med 5 medlemmar. Ny träff ev i slutet 

av november. 



 

Lokalombud Frej Gruffman, Volvo Umeå, kan vara aktuell. 

Gävle saknar ombud. 

Luleå - Linda 

 

9. Övriga frågor 

2 regionala träffar, Umeå och Sundsvall (med styrelsemöte) till hösten med 

Härdplastutbildning: Roger har förslag på utbildning för utbildare, som kan 

ske i samband med en infodag inom regionen.  

Info om kursen till medlemmar och andra som kan vara intresserade  

Roger ger förslag på dagar, skickar kursinbjudan och offert.  

 

10. Nästa möte 

Skype-möte 23/8 kl 19.00 

 

11. Mötets avslutande 

 

 


