
 
 

 

SAMS reg 1-2 Norr, Styrelsemöte nr 5, 2020-06-25 via Teams 
 
Närvarande:, Johan Nylander, Ingrid Liljelind (delvis), Sven Backman 

 

1. Möte öppnades av Johan 

2. Johan är mötets ordförande och Johan för protokollet, Sven justerar 

3. Föregående protokoll  

Till handlingarna 

4. Ekonomi status, budget 2020 
 
Kassan är 169 977 kr, ca 10 medlemsavgifter ligger ute för påminnelse, en del inbetalda sedan 
förra mötet och en del nya medlemmar som inte betalt än 
Årsavgift till Riks har inte betalats in. 
 

5. Utbildningsplan 2020 
 
Bullerutbildningen flyttas fram till hösten. 
Mätningar/mätstrategier genomfördes drygt 20 st deltog. Utvärdering genomförd och skickad till 
styrelsen. Nytt utbildningstillfälle 2/9 via länk. Inbjudan skickas ut innan semester. Johan ber 
Göran skicka ut med nytt datum, i övrigt som i den tidigare inbjudan. 
Är det någon som inte var medlem som deltog på utbildningen? I så fall bör vi fakturera 1500:- 
som framgick av inbjudan/Göran. 

  
 

Sandra tog upp frågan om att arrangera utbildning i olycksutredningar på Riks styrelsemöte vilket 
mottogs positivt. Sandra jobbar vidare med det. Sandra har åtagit sig att genomföra MTO 
utbildning under hösten.  
 

6. Medlemmar, uppföljning 
 

Medlemsantalet är f.n. 75 för vår region. Vi fick några nya medlemmar tack vare utbildnigen 
mätstrategier. En ny medlem Carina Kauppila i norrbotten. Totalt finns i föreningen på 350–365 
medlemmar.  

 

7. Info från Riks, styrelseprotokoll senaste möten 
 
Sandra deltog på senaste styrelsemötet och tog med sig frågeställningar från vårt senaste 
styrelsemöte, protokoll skickat till oss efter det.  

• Riks har inget emot att vi byter namn till Region norr (och tar bort ”1-2”). Tas upp till beslut 
på nästkommande möte 

 
Samverkans forum planeras att genomföras senare under hösten, oktober, preliminärt hos PEAB i 
Solna.  
 
Thomas Lagö har ändrat behörigheter för oss vid inloggning på hemsidan. Logga in och kolla hur 
det ser ut för er. 
 
Nästa styrelsemöte i Riks 25/8 

 

8. Medlemstidning – nr 3 2020 



 
 

 
Oklart när nästa manusstopp är. 
Ingrid gör reportage från utbildningen Mätningar/mätstrategier 
 

9. Lokala/Regionala träffar 
 

Lokalombud finns nu för alla delar i regionen. Frej Gruffman för Umeå och Emma Rosborg för 
Gävle. 
Lokalträffar skjuts på framtiden när det blir möjligt att mötas. 
 
 

10. Övriga frågor 
 

Inga 
 

11. Nästa möte 
 

Torsdag 27 aug kl. 18.30 – 20.00. 
 

12. Avslut 
 
 
 
Vid protokollet Johan 


