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Protokoll  -  Styrelsemöte SAMS Riks 2021:05 

Datum: 18 maj 2021 kl 19.00 – 20.00 

Plats: Teamsmöte.  
 
Närvarande:  
Jessica Pondman Lagerström, v.ordf. Region 5  
Bengt Sahlin, Region 5, kassör 
Ann-Beth Antonsson, Region 5  
Hans Åhman, Region 5  
Lars Bergh, Region 5 
Thomas Lagö, Region 7 
Carola Jansson, Region Mitt  
Johan Nylander, Region Norr  /  
 

Ej närvarande 
Mats Andersson, ordförande, Region 8 
Elisabeth Selander, sekreterare, Region 5 
Bertil Winér, Region Syd 

1. Mötets öppnande 
Ordföranden Jessica öppnar mötet 
 

2. Godkännande av dagordning   
Dagordningen godkändes 
 

3.  Val av sekreterare samt justerare. 
Carola skriver och Lars justerar  
 

4.  Föregående mötens protokoll 
nr 4/2021 Läggs till handlingarna 
 

5. Verksamhetsplan – vision, strategi 
Inget nytt 
 

6. Aktuella externremisser föreskrifter etc.  
Bertil var inte närvarande, så inget nytt 
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7. Ekonomi   
a. Kassastatus -  se tidigare utskick från Bengt 
Värdeutvecklingen på fonderna var + 144 000 under förra året  
 

Medlemsintäkter har inte kommit in från regionerna som det ska, trots påminnelse från Mats. 
Rutinerna kring detta behöver förtydligas. 
 

8. Samverkansforum  
Samverkansforum är flyttat till hösten 2021 
 

9. Marknadsföring och rekrytering 
Broschyren är klar. En riksgemensam variant av broschyren tas fram med en skrivelse om priset 
till riks + medlemsavgift till regionen tillkommer. Detta för att vi har en differentierad 
medlemsavgift i de olika regionerna. Borde samordnas på sikt. 
Broschyren föredras på årsmötet, för att sedan publiceras på hemsidan. 
 

10. Hemsidan & LinkedIn 
Hemsidan fungerar som den ska 
LI – Ingen har hittills anmält intresse för att hjälpa till med uppdateringen av nya jobb. Frågan tas 
upp på årsmötet.  
Kanske någon student kan hjälpa till, då de troligen ändå letar jobb? 
 

11. Tidningen  
Jessica – Material finns till tidningen som ska komma ut till midsommar, dock saknas lite info 
ifrån varje region. 
Temat kommer att vara ”Den digitala arbetsplatsen” 
Det kommer att införas en minnestext över Ivan Sjölander som avled i början på maj. 
Begravning sker i Råcksta, den 28 maj kl 15.00 i Rosens kapell. 
 

12. Regionerna   - rapport till Riksstyrelsen medlemsantal och ekonomi mm 
Region Norr – Johan Nylander 
Region 5 - Elisabeth Selander  
Region Mitt – Carola Jansson -Nya styrelsen har kommit igång och tankar om 
medlemsrekrytering har diskuterats. Sista betalningsdag för medlemsavgiften är satt till 26 maj, 
därför inget till Riks än. 
Region 7 – Thomas Lagö – SAMS Småland och Öland har årsmöte fredagen den 21 maj. Se 
kalendern för mer info 
Region 8 – Mats Andersson  
Region Syd – Marie Rasmusson 
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13. Årsmöte  
25 maj 2021 digitalt 
7-8 personer anmälda hittills – Jessica skickar ut en kallelse senast i helgen. 
Föreläsningarna och årsmötet kommer att spelas in, och länken kommer att ligga på hemsidan. 
 
Dagordningen tas fram av Mats och Elisabeth med följande punkter förutom de sedvanliga: 
- Frågan om en enhetlig medlemsavgift tas upp 
- Broshyren presenteras 
- Jobbet att leta lediga jobb var 6:e vecka tas upp 
- Flagga för en kommande diskussion på samverkansforumet, om regionernas varande eller ej. 
 
Verksamhetsberättelsen, de ekonomiska redovisningarna, budgetförslag och verksamhetsplan är 
klara och skickas med i kallelsen samt läggs upp på hemsidan. 
Revisionsberättelsen är inte klar – Bengt tar detta med revisorn 
 
Valberedningens förslag finns framtaget 
 

14. Kommande aktiviteter 
Ingen diskussion fördes kring detta 
 

15. Övriga frågor - anmälda frågor 
Inga övriga frågor togs upp, då tiden för mötet var satt till 1 timme enligt önskemål från Carola 
 

16. Nästa möte 
Årsmöte 25 maj 2021, kl 13. 
Nästa styrelsemöte 15 juni kl 19-20 
 

17. Avslutning   
Jessica tackade för mötet och avslutade. 
 
 
 
 

Vid anteckningarna:       Justeras:  

Carola Jansson       
Carola Jansson        Lars Bergh 


