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Styrelsemöte SAMS Riks 2021:2 

Datum: 23 februari 2021    Plats: Digitalt anslutna via Teams 

 

Närvarande:  

Mats Andersson, ordförande, Region 8 

Jessica Pondman Lagerström, v.ordf. Region 5 

Carola Jansson, Region Mitt, tom punkt 12 

Sandra Flinthammar, Region Norr 

Bertil Winér, Region Syd, from punkt 10 

Bengt Sahlin, kassör, Region 5 

Ann-Beth Antonsson, Region 5  

Hans Åhman, Region 5  

Lars Bergh, Region 5 

Thomas Lagö, Region 7 tom punkt 12 

 

Frånvarande: 

Elisabeth Selander, sekreterare, Region 5 

1. Ordförande öppnade mötet. 
Mats öppnar mötet. 
 

2. Godkännande av dagordning   
Beslut att: mötet godkänner dagordningen 
 

3.  Val av sekreterare samt justerare. 
Jessica skriver, Sandra justerar 
 

4. Föregående mötens protokoll 
Nr 1–21 utsänt. Protokollet lägges till handlingarna. 
Beslut: Skicka protokoll samt Verksamhetsplan (VP) till Thomas efter varje möte till hemsidan. 
Tydliggör att det inte skall vara publikt.  
 

5. Verksamhetsplan – vision, strategi 
Aktiviteter enligt VP pågår. 
 

6. Aktuella externremisser. 
Bertil har skickat SAMS remissvar till AV map ny regelstruktur. Ingen återkoppling har kommit 
från AV. Han påminner om ett remissen handlar om regelstrukturen och inte innehållet. Ann-
Beth påpekar att tendenser visar på annat varför vi bör bevaka detta. 
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Beslut: Bertil anmäler vår mejladress info@samssverige.se till AV så att vi kommer med i 
utskickslistan för nya remisser. 
En grupp skall sättas samman för att arbeta med remisser - Remissgruppen. Bertil skriver en 
inbjudan som skickas ut till SAMS medlemmar. 
 

7. Ekonomi  
Kassastatus: 757 515,12 
Fonden: Årsbeskedet Swedbank Robur fond visar på en totalsumma på 1 203 828 kr, inkluderar 
en värdeökning på 144 908 kr 
Balans- och resultatrapport utskickat av Bengt inför mötet.  

Inte så mycket har hänt. Tidningen skall betalas inom kort. Bengt informerar om att det är en 
utmaning att få in material från regionerna (medlemsavgifter, verksamhetsberättelser mm). 
Beslut: Mats skickar ett mejl till alla regioner och påminner. Arbetsuppgiften skall in i årshjulet. 

8. Samverkansforum 
Framflyttat till hösten 2021. 
 

9. Marknadsföring och rekrytering 
Broschyrens innehåll med avseende på text är klar. Kvarstår är bilderna som behöver 
uppdateras.  
Beslut: Lars kollar upp till nästa möte var vi kan köpa passande bilder till broschyren. 
 

10. Hemsidan & LinkedIn 
Thomas har sett till att inga skräpmejl kommer in från den gamla hemsidan, som Bengt drabbats 
av. Region Mitt vill ha en egen mejladress och tillgång till material från tidigare hemsida. Sandra 
lyfter problem med åtkomst till hemsidan. Thomas har skickat ut statistik från hemsidans 
sökmotor.  
Beslut: Thomas skickar det material från www.Arbetsliv.org som Region Mitt efterlyser. Region 
Mitt får en egen mejladress som de använder vid utskick. Region Mitt sätter samman en text 
som ”gör reklam för denna lösning” att dela till andra regionstyrelser. Om Region Norr 
fortfarande upplever problem med hemsidan kontaktar de Thomas. 
 

11. Tidningen     
Tidning nr 01 – 2021 manusstopp den 01 februari med temat Broar och tunga lyft. Tidningen och 
adresslistan har sänts till tryckeriet under torsdagen den 18 feb. Tidningen distribueras sannolikt 
under v 9. Jessica skickar den digitala utgåvan till Thomas för publicering på hemsidan. 

Näst nummer har manusstopp den 17 maj 2021. TEMA: Hemarbete, distansarbete – olika 
aspekter ur ett arbetsmiljöperspektiv. Redaktionsrådet träffas under vecka 14. Jessica skickar ut 
till samtliga regioner/ordföranden+ sekreterare. Ann-Beth sa att hon kunde börja skriva ihop 
något underlag om distansarbete. 
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12. Regionerna  
Samtliga regioner har digitala möten via Skype eller liknande på grund av Covid-19 pandemin. 
Region Norr – Johan Nylander – Sandra -> Har en aktiv styrelse och i tidningsarbetet. 
Verksamhetsberättelsen klar. Har satt en utbildningsplan för året. Satsar på distansutbildningar 
av olika format. De har 82 medlemmar. En lokalavdelning i Gällivare diskuteras. Erfarenheter 
från genomförda digitala utbildningar kan med fördel delas under Samverkansforum. 
Region Stockholm - Elisabeth Selander – Nästa styrelsemöte den 25 feb. Planerar digitalt 
årsmöte den 23 mars med föreläsning. Länk sänds ut till de som anmäler sig. Mail kommer också 
att sändas ut ang. Årsavgiften med senast betalningsdag den 30 mars. Oförändrad avgift om 500 
kr. 
Region Mitt – Carola Jansson –> Har fått sitt mejlkonto. De kommer att få till en styrelse men 
fortsätter att driva frågan om hopslagning till hela landet. 
Region Småland – Lars Engman – Thomas -> Inget nytt 
Region Väst – Mats Andersson – Mats -> Styrelsemöte idag (23 feb), årsmöte den 21 april. Får 
till en styrelse och har en ny kassör! Den nya kassören behöver sannolikt lite stöd från Bengt S. 
Mycket har legat på is, inga utbildningsdagar. Kanske något till hösten. 
Region Syd – Marie Rasmusson – Bertil -> SM v 9 på distans Årsmöte i april /efter påsk. 
Påminner medlemmar om att leta upp och tipsa om digitala utbildningar och sprid dessa. Allt går 
dock inte att köra digitalt. 

 
13. Årsmöte  

Innehåll: Distansarbete. Sandra har en kontakt på MSB. Ann-Beth: Digital pedagogik. Ngt från 
Vibrationscentrum. Hans kollar med Hans Lindell 
Beslut: Digitalt möte den 25 maj 2021, em. En arbetsgrupp (Elisabeth, Bengt och Mats) 
förbereder med vilka hålltider som gäller inför mötet utifrån satt datum– motioner, kallelse mm 
(se stadgar, års-hjul) och presenterar till nästa möte för fortsatt arbete. 
 

14. Kommande aktiviteter – 
Årsmötet, se ovan 
 

15. Övriga frågor   
- Handboken – revidering pågår. Hans o Ann-Beth hoppas kunna presentera ett klart arbete till 
nästa möte. 
 
- Kontakt – samarbete med lärosätena, KTH, MYNAK, YA.  
Utbildningsgrupp: Ann-Beth sammankallande, Johan Nylander, Bengt Sahlin, Lars Bergh, Thomas 
Lagö. Statusrapport: Ann-Beth har skickat noteringar från mötet. SAMS skall bistå med support 
till nya utbildningar – t ex tips på kurslitteratur och lärare. Arbetet pågår. MYNAK skall informera 
lärosäten om SAMS för kontakt. SAMS bör skapa olika grupper som kan hantera MYNAKs olika 
frågor som de vill ha hjälp med. 
Beslut: Utbildningsgruppen utser en representant som skall representera SAMS vid MYNAKS 
samrådsmöten (ersätta Mats)  
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- Vibrationscentrum 
Beslut: 2 personer anmäls från SAMS; Hans Åhman och Thomas Lagö. 
Status: det är inte riktigt uppstartat än. Vi har inte fått ngn faktura för medlemskapet.  
Hans håller sig uppdaterad. 
 
- Mats är inbjuden till möte med Mynak angående läkarförsörjning i Företagshälsovården.  
Arbetsgrupp är tillsatt; Mats, Hans, Thomas och Bengt. Uppdatering kvarstår. 
Status: Mötet har flyttats hela tiden. Skall vi representera i framtiden? 
Beslut: Mats avsäger SAMS deltagande i arbetet. 
 

-EHSS – dialog  
Ann-Beth kontakt med Jane Allin, Carola och Jessica. 
Ett möte har hållits. Anteckningar bifogades i föregående protokoll. Hur går vi vidare?  

Beslut: Vi tar upp detta på Samverkansforum.  
 

16. Nästa möte 
Styrelsemöte via Teams kl 19.00 – 21.00    
Kallelse utsänt via outlook av Jessica med länk till mötet 
Nästa möten: 30 mars, 27 april, 4 maj. 
Årsmöte 25 maj 2021, kl 13. 
 
SAMS Riks meddelar regionerna när styrelsemötena äger rum. 
 

17. Ordförande avslutar möte 
 
 
 
 
 
Vid anteckningarna:       Justeras: 
 

Jessica Pondman Lagerström   Sandra Flinthammar 
Jessica Pondman Lagerström      Sandra Flinthammar 

       


