
 

FTF reg 1-2 Norr, Styrelsemöte nr 9, 2018-11-15 via SKYPE. 
 
Närvarande: Johan Nylander, Sven Backman, Roger Lindahl, Ingrid Liljelind, Göran Runsvik. 

 

1. Mötet öppnandes av Johan 

 

2. Johan är kvällens ordförande och Roger för protokollet 

  

3. Föregående mötesprotokoll  
Till handlingarna.  
    

4. Ekonomi.  
Vi saknar fortfarande några medlemmars avgifter. Bl.a. strul med intern 

debitering. Utreds och påminns (Göran o Johan) 

154 721 kr i kassan. Avgifter till Riks är inte borträknat. Ca 15-20 000 kr.  

 

5. Medlemmar, uppföljning 
Vi har ca 82 medlemmar för närvarande. 

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

Waterfront.  

Närvarande var några från riksstyrelsen, och bl.a. en ny medlem, Thomas 

Lagö, boende i USA, som arbetar med buller o vibrationer. 

 

Punkter som togs upp var bl.a.:  

 - Funktionärshandbok som moderniseras,  

 - Regionerna presenterades,  

 - Önskemål från regionerna 

Den som har möjlighet kan anmäla intresse 

Riks kapital 1 375 928 kr. Beräknat resultat i år -112 000 kr. 

Riks verksamhetsplan presenterades: medlemsrekrytering, remisser från AV, 

namnbyte föreningen, modernisering av hemsidan, översyn av stadgarna, 

rutiner för att protokoll kommer in på hemsidan, kontakter o kontaktpersoner 

med regionerna och infospridning, vidareutbildning av föreningens 

medlemmar, visioner och strategi för föreningen 

  

 

 

 



 

7. Medlemstidningen 
Ingrid har i senaste numret ett inlägg i 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: 

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

tydligen inte med. Kanske till nästa nummer. 

Roger skriver om kursen för utbildare om allergiframkallande ämnen han höll 

tidigare. 

Även Jonnas föreläsning bör hamna i tidningen. (Roger) 

Urban, Risker och riskbedömningar vid spårbundentrafik (Johan) 

 
8. Lokala/Regionala träffar 

Umeå – träff till våren med Frej Gruffman  

Lokalträff lunch innan årsskiftet (Sundsvall). 

Lokalombud Frej Gruffman, Volvo Umeå, nytt lokalombud Umeå. 

Gävle saknas.  

Luleå – Linda  

Johan skriver infoblad om vad ett lokalombud kan göra. 

 

9. Övriga frågor 

Härdplastutbildning utbildning för utbildare (Roger) i samband med en 

infodag inom regionen, To 11/10 i Umeå och Fr 19 Okt i Sundsvall. Lokal 

Sundsvall Akzo, och Umeå AMM (Ingrid). FTF bjuder på lunch och fika. 

Gratis för FTF-medlemmar, och 1500 Kr för andra intresserade. 

Årsmöte i Sundsvall 21/3 2019. 10.00-15.00 

Jonna – strålning (Roger) 

Mynac (Johan o Göran) 

Funderingar om AV, vad de gör och kontakt med FTF-medlemmar. (Johan o 

Göran) 

 

10. Nästa styrelsemöte 

To 17/1 med Skype kl 19.00 

Möte även 28/2 med Skype kl 19.00. 

 

11. Mötets avslutande 

 

 


