
 

 

 

SAMS reg Norr, Styrelsemöte nr 8, 2020-11-26 via Teams 
 
Närvarande: Johan Nylander, Roger Lindahl, Ingrid Liljelind, Sven Backman, Göran Runsvik, 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.  
 
 

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

 
MTO-utbildning (människa teknik organisation) har körts en gång. (Sandra).  
Utbildningen kommer även att erbjudas medlemmar i hela landet. (Sandra)  
 
Olycksfallsutredningar, förebyggande, tekniker, mm. Sandra tar kontakt med MSB och 
återkommer i början av nästa år. Hoppas kursen kan hållas i slutet av första kvartalet nästa år. I 
första hand distansutbildning, kanske det kan vara även fysisk närvaroi. 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. 
 
Distansutbildning i Kemiska hälsorisker, personlig skyddsutrustning, gasvarnare och direktvisande 
mätutrustning. Roger och Olle återkommer till nästa möte med förslag på upplägg. 
 

6. Verksamhetsplan 2021 – ideer 
 
Johan tittar på tidigare planer och kommer med förslag. 
Flera utbildningar planerade. 
Sandra tar upp med riksstyrelsen vilka personer, kompetenser, yrken som vi riktar oss till och ser 
som exempel på medlemmar i föreningen.  
Broschyren - Ingrid ger exempel på hur broschyren kan ändras och skickar till Sandra. 
 

7. Medlemmar, uppföljning 

 
Vi är idag 82 medlemmar varav 9 är studerande eller pensionärer. En till på gång (faktura skickad) 
 
Välkomstbrev – Med den nya broschyren och exemplar av tidningen. 

 
 



 

 
 

8. Info från Riks, styrelseprotokoll senaste möten 
 
Broschyren - Ingrid ger exempel på hur broschyren kan ändras och skickar till Sandra. 
 
Samverkansforum blev inställt och blev ett riksmöte som Johan deltog i.  
 
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.  

 

9. Medlemstidning – nr 3 2020 
 
Senaste numret – Aming-tbildning Skellefteå, rapport reg 1, Hallandsåsen, intervju Ulrika – 
Sandviken energi. 
Ideer kommande nr.  
Manusstopp 26/10 
 
Vi uppmanar våra medlemmar att skicka in bidrag. 
 

10. Lokala/Regionala träffar 
 

Lokalträffar som görs får ske digitalt. 
Protokollen skickas till lokalombuden. 
 

11. Övriga frågor 
 

12. Nästa möte 
 

Torsdag 14 jan kl. 18.00 – 19.30.  
Hemläxa över helgerna - Med fokus på hemsidan och bl.a. hur inloggningen fungerar. 
 

13. Avslut 
 
 
 
Vid protokollet Roger 
 
 
 
 
 
  

http://www.samssverige.se/

