
 
 
 
FTF reg 1-2 Norr, Styrelsemöte nr 3, 2020-04-23 via Teams. 
 
Närvarande: Johan Nylander, Sven Backman, Sandra Flinthammar, Ingrid Liljelind och Göran 

Runsvik. 

 

1. Mötet öppnandes av Johan 

2. Johan är mötets ordförande och Göran för protokollet.  

3. Föregående protokoll fick OK. 

4. Ekonomi status 

Aktuellt saldo idag – 163087kr. Avgift till Riks för 2020 ej betald och vi 

väntar på medlemmarnas avgifter. 

Idag saknas det medlemsavgifter från 26 medlemmar. 

Göran har varit i kontakt med några medlemmar där pappersfakturorna har 

försvunnit i postgången. Nya fakturor har mailats till företagen. 

 

5. Utbildningsplan 

Bullerutbildning som skulle ha hållits i Ö-vik flyttas fram till hösten. 

  

Mätningar och mätstrategier – Ingrid och en kollega kommer att hålla 

utbildningarna som planerat. Den 2 juni i Umeå med uppkoppling mot 

webben. Samt en i Sundsvall den 2 september om det fungerar med tanke på 

covid-19. Vi skickar enbart ut inbjudan till medlemmarna i regionen till det 

första utbildningstillfället. 

 

Johan kommer att föreslå att Riks anordnar en utbildning i 

Olycksfallsutredning liknande den de höll för en del år sedan med hjälp av 

MSB. 

 

6. Medlemmar, uppföljning 

Vi är nu 79 medlemmar. Inga nya på gång men Johan har några i 

Söderhamsområdet han ska prata med. 

Johan kommer att skicka ut ett informationsbrev till medlemmarna om vad 

som är på gång och också då påminna om att de som inte har betalat in 

medlemsavgiften ska göra det eller om man inte vill vara kvar som medlem 

meddela kassören så han får stryka uppgifterna i medlemsmatrikeln så vi 

uppfyller kraven i GDPR.  

 

7. Info från Riks, styrelsemötesprotokoll senaste möten 

Hemsida mm 

Nya sidan – ftfarbetsmiljo.org.  

För att få inloggningsuppgifter till den ska man registrera sig som ny 

användare. 



 
Olle har börjat lägga in protokoll och material på vår del av hemsidan och i 

dagsläget är vi den region som är mest aktiva där. 

 

Årsmöte Riks kommer att hållas via länk. 

Samverkansforum har skjutits på till hösten. 

 

8. Medlemstidningen 

Nästa manusstopp 18 maj. 

Johan kollar med Hasse i Ö-vik o han har intervjuat Sara som är ny medlem.  

 

9. Lokala/Regionala träffar 

Inga planerade träffar för tillfället. 

Då valberedningen inte fick tag på Frej och Emma innan årsmötet vet vi inte 

om de kvarstår som lokalombud. 

Ingrid kollar med Frej för Umeå och Johan kollar med Roger Olsson som tog 

på sig på årsmötet att prata med Emma för Gävle. 

 

10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

11. Nästa styrelsemöte  

Torsdag 25/5 2020 kl.18:30 – 20:00 via teams 

 

12. Mötets avslutande 

 

Vid datorn / Göran Runsvik 


