
 

 
 
FTF reg 1-2 Norr, Styrelsemöte nr 7, 2019-10-07 via Skype. 
 
Närvarande: Johan Nylander, Sven Backman, Roger Lindahl, Ingrid Liljelind, Göran Runsvik 

och Johanna Danell. 

 

1. Mötet öppnandes av Johan 

 

2. Johan är mötets ordförande och Roger för protokollet. 

  

3. Föregående mötesprotokoll  
Till handlingarna.  
 

4. Ekonomi, betalning Riks, status 

Nya medlemmar som betalar medlemsavgift fjärde kvartalet, blir även 

medlemmar för efterföljande år. Johan tar upp med Riks om det kan gälla 

hela organisationen.  

 

5. Medlemmar, uppföljning 
En studerandemedlem i Östersund har tillkommit. Sex personer har inte 

betalat i år trots flera påminnelser. Nu stryks de från medlemslistan.  

Ytterligare två personer har hört av sig och är intresserad att bli 

medlemmar. Göran mailar information om hur medlemskapet betalas och 

om faktura behövs.  

 

6. Info från Riks 
Remiss gällande namnbyte på föreningen har skickats ut - Sveriges 

arbetsmiljöspecialister- SAMS, föreningen som förenar experter inom 

arbetsmiljöområdet. 

Vi beslutar att stötta förslaget till nytt namn vilket Johan får meddela 

Riksstyrelsen. 

Kopia på våra styrelsemötesprotokoll ska i fortsättningen skickas till 

Riksstyrelsen, Elisabeth Selander, samt till lokalombuden. (Roger skickar, 

behöver aktuell sändlista) 

 

7. Medlemsenkäten 
Enkäten diskuterades. Ett syfte är att få mer input till aktiviteter för 

medlemmarna och att se vad medlemmarna kan bidra med. 

Johan utformar nytt förslag och skickar till styrelsen för synpunkter. 

Målsättning att enkäten kan skickas ut till medlemmarna må 14/10. 

Medlemmarna får 2 veckor att svara. Sammanställning av enkätsvaren 

skickas till styrelsen innan nästa möte. 

 



 

8. Medlemstidningen – nr 4 2019 

Manusstopp ?? Troligen i januari. 

Vi funderar på input från vår region till nästa styrelsemöte. 

 

9. Lokala/Regionala träffar. 

Övik har haft en träff. 

15 nov lokalträff i Sundsvall, ev med studiebesök. Info till alla i vår 

region. 

Kollar hur det är i Luleå, Umeå, Gävle 

 

10. Övriga frågor 

Olle Nygren tar på sig att även i fortsättningen föra in dokument (t.ex 

protokoll) i vår hemsida. Han behöver info om inloggning mm. (Johan) 

Johan sökt pengar från riks om att delta i europeiskt möte, vilket bifallits 

av styrelsen vid mailkommunikation. Redovisar till styrelsen samt i 

medlemstidningen.  

 

11. Nästa styrelsemöte 
Måndag, 18/11 kl.18:30 – 20:00 via Skype 

 

12. Mötets avslutande 

 

Vid datorn / Roger Lindahl 

 

 


