
 

 

 

SAMS reg Norr, Styrelsemöte nr 7, 2020-10-15 via Teams 
 
Närvarande: Johan Nylander, Roger Lindahl, Ingrid Liljelind, Sven Backman, Sandra Flinthammar  

 

1. Möte öppnades av Johan 

2. Johan är mötets ordförande och Roger för protokollet 

3. Föregående protokoll  

Till handlingarna 

4. Ekonomi status, budget 2020 
 
Vi har 156 827 kr på banken.  Kompletterande inbetalning till Riks har gjorts för de som varit sena 
med inbetalningen av medlemsavgiften och nytillkomna medlemmar. 
 
 

5. Utbildningsplan 2020 
 
Bullerutbildningen flyttad och genomförs troligen inte detta år pga covid. 

 
Sandra har åtagit sig att genomföra MTO-utbildning (människa teknik organisation). 
Olycksfallsutredningar, förebyggande, tekniker, mm. Sandra planerar för 2 utbildningstillfällen, 18 
november samt början av januari. I första hand distansutbildning, kanske det kan vara även fysisk 
närvaro i januari. Medlemmar gratis, ej medlemmar 1500 kr.  
 
Ingrid m.fl från AMM i Umeå planerar hålla i en fördjupad kurs i strategier vid mätning till våren. På 
distans. 
 

6. Medlemmar, uppföljning 

 
Tre medlemmar har strukits ur medlemsmatrikeln då det inte har betalat medlemsavgiften och 
svarat på upprepade förfrågningar om de vill stå kvar i föreningen. 
Vi är idag 82 medlemmar varav 9 är studerande eller pensionärer. 
 
Välkomstbrev – Med div info om föreningen, t.ex hemsidan, tidningen. Johan kollar vad vi 
använde tidigare. 
 
Medlemsenkäten 2019 - Roger kollar upp hur distansutbildning i Kemiska hälsorisker kan hållas. 
Kollar upp med Olle och återkommer till nästa möte. Även personlig skyddsutrustning gasvarnare 
och direktvisande mätutrustning är önskvärt. 
 
 

 

7. Info från Riks, styrelseprotokoll senaste möten 
 
Senaste protokollet diskuterades. 
 

- Samverkansforum kommer att hållas i Stockholm den 3 november.  



 

- Vi ska utse 2 personer som kan åka ner (Sandra kan delta  på samverkansforumet via Teams, 
ev kan Johan delta på distans). Vi kollar om medlemmar utanför styrelsen kan delta. 

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

- 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. 

- Kolla med Olle ang distribution av styrelseprotokoll till hemsidan. (Roger) 
 

8. Medlemstidning – nr 3 2020 
 
Manusstopp 26/10 
Johan har skickat in om Hallandsåsen. 
Aming utbildning i Skellefteå (Johan) 
Intervju med ny medlem Ulrika, Sandviken Energi (Johan) 
Ingrid har skickat in reportage från utbildningen Mätningar/mätstrategier (Johan kollar) 
Vi uppmanar våra medlemmar att skicka in bidrag. 
 

9. Lokala/Regionala träffar 
 

Protokollen skickas till lokalombuden. 
Lokalträffar skjuts på framtiden när det blir möjligt att mötas. Ev nästa år  
 

10. Övriga frågor 
 

Kolla med Olle att det på hemsidan bör stå SAMS region Norr istället för FTF. 
 

11. Nästa möte 
 

Torsdag 26 nov kl. 18.00 – 19.30. 
 

12. Avslut 
 
 
 
Vid protokollet Roger 
 
 
 
 
 
  

http://www.samssverige.se/

