
 

 

 

SAMS reg Norr, Styrelsemöte nr 1, 2021-01-14 via Teams 
 
Närvarande: Johan Nylander, Roger Lindahl, Ingrid Liljelind, Sven Backman, Göran Runsvik, Sandra 
Flinthammar och Johanna Danell 

 

1. Möte öppnades av Johan 

2. Johan är mötets ordförande och Roger för protokollet 

3. Föregående protokoll  

Till handlingarna 

4. Ekonomi status 
 
Bokslut för 2020 har gjorts och skickats till revisorerna. Pga covid har verksamheten varit låg med 
avseende på aktiviteter, vilket medfört att vi gått med plus för verksamhetsåret.  
Vi har idag 155 435 kr på banken.  
Göran skickar ut info till medlemmarna om årsmötet och hur medlemsavgiften ska betalas. 
 

5. Utbildningsplan 2021 
 
Bullerutbildningen flyttad och genomförs senare då det blir lämpligt pga covid. 

 
MTO-utbildning (människa teknik organisation) körs nästa vecka med 19 anmälda hittills. 
(Sandra).  
Utbildningen kommer även att erbjudas medlemmar i hela landet v.19. (Sandra)  
 
Olycksfallsutredningar, förebyggande, tekniker, mm. Sandra har kontaktat med MSB och de vill ha 
synpunkter på vad utbildning ska innehålla. Vi ber att få material från tidigare kurser för FTF för 
underlag att diskutera innehåll. Sandra kollar med Roger samt med RIKS för synpunkter.  
Vill vi ha grupparbeten? Vi funderar på distansutbildning i första hand, kanske det kan vara även 
fysisk närvaro. Medlemmar gratis, ej medlemmar 1500 kr.  
 
Ingrid m.fl från AMM i Umeå planerar hålla i en fördjupad kurs i strategier vid mätning 12 maj 13-
15. På distans. 
 
Distansutbildning i Kemiska hälsorisker, personlig skyddsutrustning, gasvarnare och direktvisande 
mätutrustning. Roger och Olle återkommer till nästa möte med förslag på upplägg. 
 
Johan har skickat ut förslag till dokument om vad som vi planerar inom utbildningsområdet för 
kommande år. Dokumentet skickas ut till medlemmarna.  
 

6. Verksamhetsplan 2021 – ideer 
 
Vi har uppdaterat den tidigare Masterplanen. Punkterna i planen checkas av på varje 
styrelsemöte. Presenteras på årsmötet som verksamhetsplan. 
 
 
 
 



 

7. Medlemmar, uppföljning 

 
Vi är idag 83 medlemmar varav 9 är studerande eller pensionärer. En till på gång (faktura skickad) 
 
Välkomstbrev – Med den nya broschyren och exemplar av tidningen. Tas upp nästa möte för 
uppdatering. (Johan) 
 

 

8. Info från Riks, styrelseprotokoll senaste möten 
 
Riks har diskuterat föreningens mål. Vad vill vi? Finns som bilaga i deras protokoll. 
 
Ny Hemsida, www.samssverige.se, synpunkter-feedback till Riks. Thomas Lagö har ändrat 
behörigheter för oss vid inloggning på hemsidan.  
Vi kollar inför nästa möte hur inloggningen varierar och ger olika resultat på vad som kan ses av 
olika medlemmar. Vi kollar hemsidan vid nästa möte. 

 

9. Medlemstidning – nr 1 2021 
 
Manusstopp 1/2 
Arbetsmedicinska vårmötet kommer att ske digitalt. Info till tidningen (Ingrid) 
Vi uppmanar våra medlemmar att skicka in bidrag. 
 

10. Lokala/Regionala träffar 
 

Boliden/LKAB vid Gällivare Kiruna kanske skulle kunna bilda lokalkrets och ha ett lokalombud. 
(Göran) 
 

11. Övriga frågor 
 
Årsmöte blir nog digitalt. Ska hållas senast sista mars. Förslag v11, to 18/3 kl 13. 
Vi funderar på om det kan bli nån inspirationsstund i anknytning till årsmötet. 
Valberedningen kontaktas med info om vilka poster som ska besättas. (Johan) 
 

12. Nästa möte 
 

Torsdag 18 feb kl. 18.00 – 19.30.  
Hemläxa till nästa möte - Med fokus på hemsidan och bl.a. hur inloggningen fungerar. 
 

13. Avslut 
 
 
 
Vid protokollet Roger 
 
 
 
 
 
  

http://www.samssverige.se/

