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Protokoll Styrelsemöte SAMS Region 5 – Stockholm o Gotland, no 1 / 2021 
 

 

Datum:    27 januari 2021 

Plats:     Teams 

 

Kallade:  Elisabeth Selander, Karin Grahn, Linda Pålsson,   

Amanda Wolgast, Christine Wik, Johan Bark, Niklas Nilsson, 

Michael Engelberg 

 

 

1. Mötet öppnas Elisabeth öppnar mötet. 
I Amandas frånvaro skriver Elisabeth dagerns protokoll. 

2. Föregående protokoll Föregående protokoll – Styrelsemöte nr 7- 2020 

3. Kassörens redogörelse Kassastatus: 82362, 50 kr 

Christine har nu fått access till Nordea kontot. 

Pengar från medlemskontot skall föras över till Riksföreningen. Halva 

summa skall inbetalas till Riks bankgirokonto 5520-2212.  

(49 st medlemmar har betalt 500 kr / per. =24 500 kr -> 12 250 kr till Riks 

konto.) 

Christine tar kontakt med Linda för introduktion i föreningens 

bokföringsprogram samt inloggning. 

  

4. Medlems status 

 

113 presumtiva medlemmar.  

Efter en genomgång av medlemslistan och inbetalda avgifter kan 
konstateras att det saknas inbetalningar från cirka 40 medlemmar. 

Elisabeth kontaktar de medlemmar som inte erlagt avgift för 2020. Samt 

en gruppmail till samtliga om att det nu är dags att betala medlemsavgiften 
för 2021. 

5. Medlemsträffar  All verksamhet vilar till dess att Corona pandemin har klingat av. Ev kan 

vi ordna digital träff. 
**************************** 

Teman att ta upp senare: 

”En arbetsmiljöingenjörs dilemman”:  
- SAM i praktiken 

- ”Riskfyllda jobb” som måste göras 

- Tydlighet gentemot arbetsgivaren om ansvar 

- Arbetsmiljölagen – opartisk men anställd? 

- Säga nej 

- Ensamarbete 

Skulle kunna göras som workshop. Personer kan dela med sig av egna 

erfarenheter.  

 

”Luften vi andas” Inomhusluft- och ventilationsbesvär är vanliga 

arbetsmiljöproblem. Sempore-metoden är en pumpad provtagning och 

partikelbestämning med analys i svepelektronmikroskop. Christine 

kontaktar Rolf Nybom på Neurovetenskap som kan hålla föredrag om 
mätning och exempel på tillämpning.   
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- Christine kontaktar för att eventuellt få till en digital föredragning för 

medlemmarna. Förslag på datum 23 el 24 mars 

 

6. Information från 

Riksstyrelsen 

Gemensam broschyr om SAMS för marknadsföring. Region 7 har tagit 

fram en, som ska omarbetas för att fungera för hela föreningen. Genomgås 
på Riks styrelsemöte. 

  

7. Tidningen - LinkedIn - Tipsa om digitala seminarier på LinkedIn gruppen.  

-Karin -> kontaktar Pernilla Wibert CAMM -artiklar till tidningen  

-AFA – utbildningsanordnare kan söka bidrag 

Manusstopp på tidning no 1 är den 01 februari 2021. 

8. Nästa möte 

 
25 februari 2021 kl 17.30 

 

Styrelsemöten:  

2021 års styrelsemöten  

 
Med anledning av Corona-situationen kommer de  

flesta möten hållas digitalt via Skype tillsvidare. 

Nicklas åtog sig att sända kallelse via Outlook med länk till inbjudan. 
 

Mötesdatum är justerat så att så många som möjligt kan deltaga. Niclas 

fixar. Alla uppmanas att acceptera i Outlook-inbjudan. 

Nästa möte 25 februari 2021 kl 17.30 

 

9. Avslutning Elisabeth avslutade mötet och önskade alla en trevlig kväll. 

 
 

 

 
 

Vid anteckningarna  
 

Sekreterare      Ordförande o vid anteckningarna 

       Elisabeth Selander    
Amanda Wolgast      Elisabeth Selander 


