
 

 
 
FTF reg 1-2 Norr, Styrelsemöte nr 6, 2019-09-19 vid Previa, Domsjö. 
 
Närvarande: Johan Nylander, Sven Backman, Roger Lindahl, Ingrid Liljelind, Göran Runsvik 

från styrelsen och dessutom Hasse Persson och Sara Sjöquist, Previa Domsjö samt Marianne 

Edblom, Humanresurs. 

 

1. Mötet öppnandes av Johan 

 

2. Johan är mötets ordförande och Roger för protokollet 

  

3. Föregående mötesprotokoll  
Till handlingarna.  
    

4. Verksamhetsplan 
Verksamhetsplanen, Masterplan från 2016, diskuterades och uppdaterades. 

 

Kan LinkedIn användas för att ge medlemmarna mer info om 

kompetensområden hos andra medlemmar 

 

Vad vill medlemmarna få ut av föreningen, enkät från 2015 diskuterades. 

Ny uppföljande enkät, inventering av medlemmarnas utbildningsbehov:  

 Ute för input i två veckor, påminnelse efter en vecka. 

 Ny fråga – Kan du bidra till en utbildning inom ditt kompetensområde? 

 Hur vill du få tidningen? Digital eller fysisk? 

 Fråga 6 omformuleras, till mer specifika alternativ. Med Fritext-ruta 

Kemiska hälsorisker 

mätningar mätstrategier 

Vibrationer, hand o helkropp 

Buller 

Nya AFSar 

Handintensivt arbete 

Personlig skyddsutrustning 

Riskanalys - specificera ..........  

Fritextruta – Förslag om hur vi kan värva fler medlemmar. 

 

Fråga bort: nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,  

Förslag tas fram som diskuteras vid nästa möte för att senare skickas till 

medlemmarna. 

 

Utbildningar inom regionen kan även ges på distans som komplement. 

 



 

5. Ekonomi, betalning Riks, status 
Det är 76 betalande medlemmar + 3 nya som är på väg in men som inte har 

betalat än. Idag har vi 145 000 kr i kassan. Vi har betalat in den del av 

medlemsavgiften som Riks ska ha för merparten av medlemmarna. En 

kompletterande inbetalning ska göras för två nya medlemmar som kom in 

efter att inbetalningen till Riks gjordes samt för de tre som är på ingång.  

 

6. Medlemmar, uppföljning 
Ytterligare en person har hört av sig och är intresserad att bli medlem. Göran 

har mailat information om hur medlemskapet betalas.  

 

7. Info från Riks 
Diskussion om framtiden, ny logotype samt namnbyte har diskuterats. 

Inga nya remisser från AV. 

Ny test-hemsida – arbetsmiljo.org 

mm. 

 

7. Medlemstidningen – nr 3 2019 
Manusstopp 16 september. 

 

 Skickar in om det här mötet. (Johan) 

 Sara intervjuas om sin nya tjänst som arbetsmiljöingenjör och medlem 

i FTF 

 Förslag på intervju med någon medlem: Johan kollar med Frej 

Gruffman om han kan bidra med material om sin nya tjänst och rollen 

som FTF:s lokalombud.  

 Johan fiskar lite till på SSG för att se om de inte kan bidra med 

material till en artikel. Verkar inte intresserade. 

 

8. Lokala/Regionala träffar. 

 Styrelsen beslutade att vi skickar ut inbjudan till samtliga medlemmar 

i regionen till alla lokalträffar för att man som medlem ska ha 

möjlighet att träffa medlemmar från andra delar av regionen om man 

råkar befinna sig där en lokalträff är planerad. Göran uppdaterar 

maillistan över medlemmar och skickar ut den till lokalombuden. 

 

9. Övriga frågor 
Ingrid informerade om Arbets- och miljömedicinskt möte 14-15 maj 2020. 

 

 

10. Nästa styrelsemöte 
Måndag, 7/10 kl.18:30 – 20:00 via Skype 

 

11. Mötets avslutande 



 

 

Vid datorn / Roger Lindahl 


