
 

 

 

SAMS reg Norr, Styrelsemöte nr 3, 2021-04-15 via Teams 
 
Närvarande: Johan Nylander, Göran Runsvik, Olle Nygren, Ingrid Liljelind, Sven Backman och 
Johanna Danell 
Frånvarande: Sandra Flinthammar 
 

 

 

1. Möte öppnades av Johan 

2. Johan är mötets ordförande och Sven för protokollet 

3. Föregående protokoll 
  
Justering av protokoll görs så att protokollet mailas ut för synpunkter från de som deltagit på 
mötet. Efter det skickar sekreteraren över protokollet till Olle N som publicerar det som en .pdf fil 
på hemsidan. 
Föregående protokoll till handlingarna 
 

4. Ekonomi status 
 
Vi är 87 anslutna medlemmar idag. Ungefär 60% av medlemmarna har betalt avgiften för 2021. 
Påminnelse ska skickas ut om medlemsavgiften. [Göran].  
Vi har idag 180 443 kr på banken. Inbetalning till RIKS ska göras. [Göran]. 
Namnbyte av föreningen ska göras till Bolagsverket efter att årsmötesprotokollet har justerats.  
[Göran].  
Kostnaden för namnbytet är 900 kr. Fråga till RIKS vem som står för den avgiften?  [Sandra]. 
 

5. Utbildningsplan 2021 
 
Sandra kommer att presentera på årsmötet för RIKS en sammanställning över utbildningar som 
genomförs i reg. Norr.  
 
Distansutbildning med fördjupad kurs i strategier vid mätning genomförs 12 maj kl.13–15 av Ingrid 
m.fl. från AMM i Umeå. 
 
 
5.1. Buller utbildning till hösten… 

 
Bullerutbildningen preliminärt framflyttad till hösten. 
 

5.2. Olycksutredning MSB 
 
Sandra planerar upplägg med RIKS och har kontakten med MSB (Mattias) för utbildningen 
som är tänk att genomföras under hösten. 
 

5.3. Kemi Olle/Roger 
 
Distansutbildning i Kemiska hälsorisker, personlig skyddsutrustning, gasvarnare och 
direktvisande mätutrustning. Prel. plan att genomföras månadsskiftet maj-juni, där en 
inspelning av utbildningen ligger öppen en tidsperiod och att det ca. två veckor senare blir 



 

interaktiv uppföljning med frågor. Gärna att det kommer in frågor i förväg till frågestunderna.  
Roger och Olle återkommer med en offert och detaljer på utbildningen. 
Fråga att stämma av mot RIKS hur vi delar på kostnaden (50/50) för framtagna utbildningar 
för reg. Norr.  [Sandra] 
 

5.4. Bidrag från medlemmar, utskick… 
 
Utskick till medlemmarna om bidrag till artiklar för tidningen och/eller förslag till 
utbildningar/inspirationsstunder inom sina specialistområden.  [Johan] 

 

6. Genomgång Verksamhetsplan 2021 – reflektioner 
 
Uppföljning på Verksamhetsplanen där punkterna checkas av på varje styrelsemöte. 
Verksamhetsplanen uppdateras och finns tillgänglig på hemsidan.  [Olle] 
 

7. Medlemmar, uppföljning 
 

• Nya medlemmar 
Fem nya medlemmar till föreningen. 
Fortsatt arbete med att värva medlemmar från aktuella utbildningar och i de kontakter vi 
har att prata för föreningen och det material som finns på hemsidan.  
 

• Välkomstbrev 
Förslag på välkomstbrev för reg. Norr tas fram.  [Johan] 

 

8. Info från Riks, styrelseprotokoll senaste möten 
 

• Senaste styrelsemötet 
Inget protokoll att avhandla. Sandra kommer att presentera utbildningarna för reg. Norr 
vid årsmötet för RIKS 
 

• Medlemsbroschyr (något som återstår där?) 
Den gemensamma broschyren är ej klar på hemsidan. 
 

• Ny Hemsida, www.samssverige.se, synpunkter-feedback till Riks (något som 
återstår där?) 
Finns fortfarande lite olika tillgänglighet på sidorna men Tomas Lagö genomför 
förändringar i behörigheterna. Styrelsen tar frågor om hemsidan löpande i fortsättningen. 
Olle har gjort så att protokoll för reg. Norr ska vara tillgängliga för medlemmar.  
 

9. Medlemstidning – Nr2 2021 – 17/5  
 

• Tema: Digitala arbetssätt och arbetsmiljöer 
Manusstopp 17/5.Utskick med uppmaning om artiklar (se.5.4). 
Ev. skriver Ingrid om utbildningen 12/5 och Johan tar fram material kring Sundsvallbron. 
 

• Idéer och uppslag-kommande nummer…. 
Kommande industriprojekt i norra Sverige med bl a Northvolt anläggningen. 
 
 
 

http://www.samssverige.se/


 

10. Lokalombud 
 

• Kommunikation, styrelseprotokoll 
Protokoll till lokalombuden blir tillgängliga via hemsidan. 

 
 

11. Övriga frågor 
 

• Arbetsgrupp – MYNAK – utbildningar, kursmaterial 
Ann-Britt A för SAMS är kontakt i arbetsgruppen med MYNAK. Johan uppmanar att titta 
på litteraturlistan för att kunna bidra med förslag.  [Alla]     

 

12. Nästa möte 
 

Torsdag 27 maj kl. 19.00 – 20.30.  
 

13. Avslut 
 
 
 
Vid protokollet Sven 
 
 
 
 
 
  


