
 
 
 
FTF reg 1-2 Norr, Styrelsemöte nr 2, 2020-02-27 via Skype. 
 
Närvarande: Johan Nylander, Ingrid Liljelind, Johanna Danell, Sven Backman, Roger Lindahl 

och Göran Runsvik, samt Olle Nygren vad gäller vår hemsida 

 

1. Mötet öppnandes av Johan 

 

2. Johan är mötets ordförande och Roger för protokollet. 

  

3. Föregående protokoll 
OK 

 

4. Ekonomi status 
Aktuellt saldo idag - 154137:-. 35 medlemmar har betalt medlemsavgiften.  

Uppdaterat budgetförslag presenterades av Göran. Budgetförslaget som 

presenterades förra mötet har uppdaterats med 1500 kr för kostnader i 

samband med årsmötet. 

 

5. Utbildningsplan 
Bullerutbildning tis 21/4. Övik. Gratis för medlemmar och 1500:- för icke-

medlemmar. Inbjudan har gått ut. Idag 8 anmälda. Johan sköter kontakten 

med Bodil, som håller i utbildningen. Bidrag från Riks söks när kursen är 

avslutad och vi vet alla kostnader. 

Mätningar och mätstrategier – Ingrid har haft en infoträff i Luleå och kan ta 

upp det igen nästa år – våren 2020. Vi planerar för två tillfällen – ett i Umeå 

med uppkoppling mot webben nu i vår samt ett i Sundsvall. Ingrid ger förslag 

på datum, omfattning och titel. Början av juni v 23 eller 24 samt v 36. Gratis 

för medlemmar och 1500:- för icke-medlemmar. 
 

6. Medlemmar, uppföljning 
2 nya medlemmar har tillkommit. 

 

7. Info från Riks, styrelsemötesprotokoll senaste möten 
Olle har inte fått besked från centralt håll om policy hur nya lokala hemsidor 

bör ser ut. Olle får i uppdrag att ordna den nya hemsidan så den ser ut i stort 

sett som vår gamla och uppdatera de uppgifter som är där. Göran skickar info 

till Olle. 

Vi funderar på om nån från vårt distrikt skulle kunna vara med i 

riksstyrelsen. 

Vi undrar hur riksstyrelsen arbetar för att få mer representanter från de olika 

regionerna att vara med i Riksstyrelsen. Johan skickar fråga till Riks. 

Vi vill ha mer info om kommande stadgeändringar i god tid innan Riks 

årsmöte. (Johan) 

Årsmöte Riks 13/5, i Umeå. 14/5 Samverkansforum kommer att ske i 



 
anslutning till Riksmötet. 14-15/5 är det Arbets- och miljömedicinskt 

Vårmöte. 

 

8. Medlemstidningen 
Nästa manusstopp 18 maj. 

Vi kan förmodligen bidra med info om Bullerutbildningen och studiebesök. 
 

9. Årsmöte 2020 
Övik, 19/3. 10.00 – 15.00, Lokal i Domsjö. 

10.00 Årsmöte 

11.00 Diskussion om utbildningar, och annat som önskas av medlemmarna. 

12.00 Lunch 

13.00 Studiebesök i Domsjöfabriken 

Verksamhetsberättelsen skickas ut med inbjudan till årsmötet. (Johan) 
 

10. Lokala/Regionala träffar 
Lokalombud, kommunikation, styrelseprotokoll skickas till ombuden (Roger) 

 

11. Övriga frågor 
Ny Arbetsmiljöingenjörsutbildning startar i Skellefteå till hösten som 

yrkeshögskoleutbildning. Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige, Göran 

Arveståhl. 

 

12. Nästa styrelsemöte  
Konstituerande möte i direkt anslutning till årsmötet. 

Sedan styrelsemöte torsdag 23/4 2020 kl.18:30 – 20:00 via Skype 
 

13. Mötets avslutande 

 

Vid datorn / Roger Lindahl 


