
 
 

 

SAMS reg 1-2 Norr, Styrelsemöte nr 4, 2020-05-25 via Teams 
 
Närvarande: Göran Runsvik, Johanna Danell, Roger Lindahl, Johan Nylander, 
Sandra Flinthammar, Ingrid Liljelind, Sven Backman 

 

1. Möte öppnades av Göran 

2. Göran är mötets ordförande och Sven för protokollet 

3. Föregående protokoll  

Till handlingarna 

4. Ekonomi status, budget 2020 
 
Kassan är 167 578 kr, ca 10 medlemsavgifter ligger ute för påminnelse.  
Årsavgift till Riks har inte betalats in. 
 

5. Utbildningsplan 2020 
 
Bullerutbildningen flyttas fram till hösten. 
Mätningar/mätstrategier genomförs som planerat med deltagare på webblänk, ca. 10 är anmälda.  
Idé att arrangera MSB för olycksutredningar som skulle fungera bra på webblänk. Sandra F tar 
med frågan med Riks 
 

6. Medlemmar, uppföljning 
 

Medlemsantalet är f.n. 75 för vår region. Total ligget i föreningen på 350–365 medlemmar. Riks 
håller på att ta fram ett centralt medlemsmaterial för värvning. Johan bearbetar några nya tilltänkta 
medlemmar. 

 

7. Info från Riks, styrelseprotokoll senaste möten 
 
Årsmöte i Riks genomfördes på Skype med 20–25 deltagare, fler än i fjol. Protokollet från 
årsmötet finns inte upplagt ännu. Det beslutades att årsmötet 2021 genomförs i Umeå. 
Samverkans forum planeras att genomföras senare under hösten med möjlighet till webblänk för 
bredare deltagande. Nästa styrelsemöte i Riks den 11 juni där Sandra deltar från vår region.  
Riks budgeterar för ett underskott på 100 000 där bland annat tryckning av tidningen kostar en 
del. Johan meddelar att han har ett antal exemplar av tidningen om någon vill dela ut till nya 
medlemmar. 
Nya hemsidan upplevs att vi vid mötet ser olika uppgifter på sidan. Johan tar frågan och kontaktar 
Thomas Lago.  

 

8. Medlemstidning – nr 2 2020 
 

Sandra skriver en presentation som ny i styrelsen 
Ingrid gör reportage från utbildningen Mätningar/mätstrategier 
 

9. Lokala/Regionala träffar 
 

Lokalombud saknas för Umeå och Gävle efter årsmötet. Ingrid kontaktar Frej G för Umeå och 
Johan följer upp för Gävle. 
Lokalträffar skjuts på framtiden när det blir möjligt att mötas. 
 



 
 

10. Övriga frågor 
 

Inga 
 

11. Nästa möte 
 

Torsdag 25 juni kl. 18.30 – 20.00. 
 

12. Avslut 
 
 
 
Vid datorn // Sven Backman 


