
FTF reg 1-2 Norr, Styrelsemöte nr 8, 2018-10-19 i Sundsvall, Nouryon. 
 
Närvarande: Johan Nylander, Sven Backman, Roger Lindahl, Göran Runsvik, Johanna 

Danell. 

 

1. Mötet öppnandes av Johan 

 

2. Johan är kvällens ordförande och Roger för protokollet 

  

3. Föregående mötesprotokoll  
Till handlingarna.  
    

4. Ekonomi.  
157275 kr i kassan. Då är inte avgifter till Riks är borträknat, ca15 - 20000.  

 

5. Medlemmar, uppföljning 

82 medlemmar (11 har inte betalat, men är fortfarande förväntade 

medlemmar)  

Alla uppmanas påminna om betalning, arbeta för fler medlemmar och 

informera om föreningen.  

 

6. Info från Riks 

Samverkansforum på gång. Alla regioner i Sthlm träffas 25/10 på 

Waterfront. Två deltagare från varje region kan delta utan kostnad (Riks 

betalar). Johan åker. 

Punkter som kommer att tas upp är bl.a.:  

 - Funktionärshandbok som ska moderniseras,  

 - Regionerna presenteras, handlingsplan. 

 - Önskemål från regionerna 

 - Vision och strategi, tidningen, hemsidan 

 

Funderingar att ta upp: Vad gör Riks för Regionerna och för att driva 

föreningen framåt?  

 

7. Medlemstidningen 
Ingrid har skickat ett inlägg till tidningen om försumbar exponering och hur 

det kan tolkas. Som ett underlag för diskussioner om hur vi ska tolka 

försumbar exponering. 

Annat som skickats in från vår region är: 

- Referat från vårt årsmöte (Johan) 

- Olyckor i Luleå, fallolyckor från hög höjd, Nåiden Bygg (Anette Strand) 

- Nya arbetsmiljöingenjörer med första arbete i branschen, ingår i 

nätverkandet. (Johan Silvenord, Övik) Kan vara stående input till framtida 

nummer. 

 



8. Lokala/Regionala träffar 

Vi har haft två regionala träffar med utbildningar om allergiframkallande 

ämnen och elektromagnetisk strålning i Umeå samt Sundsvall. 

Lokalträff  i slutet av november (Sundsvall). 

Lokalombud Frej Gruffman, Volvo Umeå, nytt lokalombud Umeå. 

Gävle saknas. 

Johan har skrivit infoblad om vad ett lokalombud kan göra.  

 

9. Övriga frågor 

Årsmötet ska vara före sista mars. Förslag Sundsvall. Förslag to 21 mars. 

Förslag till info av MYNAK – myndigheten för arbetsmiljökunskap och 

AV. Johan och Göran kollar.  

 

10. Nästa möte 

Skypemöte To 15/11 kl 19.00. 

 

11. Mötets avslutande 

 

 


