
 

 

 

SAMS reg Norr, Styrelsemöte nr 6, 2020-09-10 via Teams 
 
Närvarande: Johan Nylander, Roger Lindahl, Ingrid Liljelind, Sven Backman, Sandra Flinthammar 
samt Johanna Danell (delvis) 

 

1. Möte öppnades av Johan 

2. Johan är mötets ordförande och Roger för protokollet 

3. Föregående protokoll  

Till handlingarna 

4. Ekonomi status, budget 2020 
 
I kassan 19/8, 157 827 kr varav 1000kr ska betalas in till riks för medlemsavgifter. Tre 
medlemsavgifter saknas fortfarande, påminnelser är skickade. (Magnus Nord, Maria Holmberg 
och Elin Friden)  
 

5. Utbildningsplan 2020 
 
Bullerutbildningen flyttad och vi avvaktar till vi vet om utbildningen kan genomföras på distans. 
. 
Mätningar/mätstrategier har genomförts med två tillfällen. Utvärdering genomförd och skickad till 
styrelsen. 

 
Sandra tog upp frågan om att arrangera utbildning i olycksutredningar på Riks styrelsemöte vilket 
mottogs positivt. Sandra har åtagit sig att genomföra MTO-utbildning (människa teknik 
organisation) under hösten. Olycksfallsutredninga, förebyggande, tekniker, mm. Förslag att 
Sandra planerar för 2 utbildningstillfällen, 18 november samt början av januari. Sandra skriver info 
om utbildningen som skickas till styrelsen som info. I första hand distansutbildning, kanske det kan 
vara även fysisk närvaro i januari.  
 

6. Medlemmar, uppföljning 

  
En ny medlem från Boliden är på ingång och eventuellt ytterligare två därifrån. 

 

7. Info från Riks, styrelseprotokoll senaste möten 
 
Sandra deltog på senaste styrelsemötet.  Några punkter från SAMS Riks genom Sandra: 

- Samverkansforum kommer att hållas i Stockholm den 3 november.  

- Vi ska utse 2 personer som kan åka ner (Sandra åker som styrelsemedlem så totalt blir vi  

- 3).  

- Riks står för resa och hotell, vi kommer troligen bo på Winery Hotell och ha mötet på Peab.  

- Riksstyrelsens mötesdatum ska läggas in på hemsidan så att vi kan styra våra möten mot det.  

- Vi är nu ca 450 medlemmar. Riks vill börja följa medlemsantalet bättre.  

- Inför varje Riksmöte ska därför vår region meddela medlemsantal och Riks vill även att vi 
redovisar kassastatus inför varje Riksmöte (maila mig så tar jag det vidare). Just nu är det bra 

vi på Norr som betalat in till Riks. Ordning på oss 😉 

- Ny Hemsida, www.samssverige.se, synpunkter-feedback till Riks. Thomas Lagö har ändrat 
behörigheter för oss vid inloggning på hemsidan. Logga in och kolla hur det ser ut för er. 

http://www.samssverige.se/


 

- Kolla med Olle ang distribution av styrelseprotokoll till hemsidan (ska han lägga in dem 
fortlöpande eller ska vi skicka direkt till Riks)? Förmodligen enklare att vi skickar direkt till Riks. 
(Roger) 

- Vi ska gärna påminna våra medlemmar att gå in och registrera sig på hemsidan, det är många 
som är medlemmar som inte registrerat sig på sidan ännu.  

- Region 7 vill ha respons på bifogade filer (som jag nämnde i våras men vi hann inte då) kolla 
gärna igenom och kom med synpunkter så tar jag det vidare till dem. 

- Vi bör be riksstyrelsen att ändra från Region 1-2 norr till region Norr. 
- Vad kan vi som medlemmar förvänta oss att vi kan ha behörighet till på vår hemsida. (Johan 

kollar) 
 

 

8. Medlemstidning – nr 3 2020 
 
Aming utbildning i Skellefteå kollas (Johan 
Oklart när nästa manusstopp är. 
Ingrid gör reportage från utbildningen Mätningar/mätstrategier 
 

9. Lokala/Regionala träffar 
 

Lokalträffar skjuts på framtiden när det blir möjligt att mötas. Ev nästa år  
 

10. Övriga frågor 
 

Vi går igenom resultatet från den tidigare enkäten vid nästa styrelsemöte. 
Då protokollen nu ska läggas in på vår hemsida så behöver inte protokollen skickas till 
medlemmarna 
Möjligheter med samarbete med SYMF vad gäller utbildningar undersöks. (Ingrid) 
 

11. Nästa möte 
 

Torsdag 15 okt kl. 18.00 – 19.30. 
 

12. Avslut 
 
 
 
Vid protokollet Roger 
 
 
 
 
 
  


