
 

 

 

SAMS reg Norr, Styrelsemöte nr 4, 2021-05-27 via Teams 
 
Närvarande: Johan Nylander, Göran Runsvik, Olle Nygren, Ingrid Liljelind, Sven Backman och Sandra 
Flinthammar 
Frånvarande: Johanna Danell 

 

 

1. Möte öppnades av Johan 

2. Johan är mötets ordförande och Sven för protokollet 

3. Föregående protokoll 
  
§4.Inbetalning till RIKS kvarstår tills alla betalat årsavgiften [Göran] 
Namnbyte av föreningen ska skickas till Bolagsverket, årsmötesprotokollet har justerats [Göran].  
Kostnaden för namnbytet är 900 kr. Fråga ställd till RIKS [Sandra]. 
 §5.3 Föregående protokoll till handlingarna Fråga ställd till RIKS om fördelning av kostnaden 
(50/50) för framtagna utbildningar för reg. Norr. [Sandra] 
 
 

4. Ekonomi status 
 
Vi är 87 anslutna medlemmar idag. Det kvarstår några som inte betalt avgiften för 2021. 
Påminnelse och fakturor har skickats. Vi har idag 188 693 kr på banken.  
 
 

5. Utbildningsplan 2021 
 
 
5.1. Buller utbildning till hösten… 

 
Preliminär planering kvarstår med framflyttning av Bullerutbildningen till hösten. 
 

5.2. Olycksutredning MSB 
 
Sandra planerar upplägg och har kontakten med MSB (Mattias) för utbildningen som är tänk 
att genomföras under hösten, början av september. Planläggning pågår, val av upplägg vilka 
metoder man ska gå igenom (MTO, avvikelseutredning, Step) ev. 2 halvdagar. Ta in offert 
från MSB [Sandra] 
 

5.3. Kemi Olle 
 
Distansutbildning i Kemiska hälsorisker, personlig skyddsutrustning, gasvarnare och 
direktvisande mätutrustning. Prel. plan att genomföras prel. från 7 juni, där en inspelning av 
utbildningen ligger öppen under v. 22-24 och ca. två veckor senare blir interaktiv uppföljning 
med frågor. Gärna att det kommer in frågor i förväg till frågestunderna.  
Detaljer på utbildningen läggs upp på hemsidan [Olle] och skickas ut till medlemmarna 
[Göran]. 

 
 



 

5.4. Bidrag från medlemmar, utskick… 
 
Förslag på BAS P&U utbildning. Upplägg på innehåll och förslag på datum. [Johan] 
 

5.5. RIKS 
 
Sandra presenterade vårt arbete i region Norr på årsmötet för RIKS och visade på olika sätt 
att utbilda/inspirera från det som genomförts vilket mottogs mycket positivt. 

 

6. Genomgång Verksamhetsplan 2021 
 
Uppföljning på Verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen uppdateras och finns tillgänglig på 
hemsidan.  [Olle] 
 

7. Medlemmar, uppföljning 
 

• Nya medlemmar 
Sju nya medlemmar till föreningen. 
 

• Välkomstbrev 
Genomgång av förslag på innehåll. Beslut att användas till nya medlemmar. [Göran] 

 

8. Info från Riks, styrelseprotokoll senaste möten 
 

• Senaste styrelsemötet 
Inbetalning av avgifterna till RIKS, rutiner förytligas. 
 

• Medlemsbroschyr 
Den gemensamma broschyren är klar för RIKS men inte publicerad. Vi anpassar den till 
region Norr [Göran] och lägger upp på hemsidan [Olle] 
 

9. Medlemstidning – Nr3 2021 –  
 

• Bidrag är inskickad för nr2  
 

• Tema: inget tema för nr3 klart ännu 
 

• Idéer och uppslag-kommande nummer…. 
Förslag: Kommande industriprojekt i norra Sverige med bl a Northvolt anläggningen. 
Fler uppslag tas vid nästa möte 
 
 
 

10. Lokalombud 
 

• Kommunikation, styrelseprotokoll 
Protokoll är tillgängliga för alla via hemsidan. 

 
 

11. Övriga frågor 
 

• Inga 



 

 

12. Nästa möte 
 

Onsdag 11 augusti kl. 19.00 – 20.30.  
 

13. Avslut 
 
 
 
Vid protokollet, Sven 
 
 
 
 
 
  


