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Protokoll Styrelsemöte SAMS Region 5, no 4 / 2021 
 

 

Datum:    25 maj 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. 

2. Föregående protokoll Föregående protokoll –Årsmötesprotokoll och konstituerande 

protokoll för 2021. 

3. Kassörens redogörelse Kassastatus: 94640,40 kr 

 

37 st medlemmar har betalt 500 kr och 9 har betalat halv avgift.  

 

Tre medlemsinbetalningar i april. Sen är det stopp, vi behöver nog 

hitta tillbaka till en del medlemmar! 

Elisabeth kontaktar Astra och Scania med anmodan om betalning. 

Medlemmar anställda på Scania får personligt meddelande.  

 

4. Medlemsstatus 

 

Vi vet inte i dagsläget, vi behöver få ordning på betalningarna. Vi 

har 4 hedersmedlemmar. Elisabeth har för SAMS räkning sänt en 

sista hälsning till båren för Ivan Sjölander, den 28 maj 

5. Medlemsträffar  Elisabeth sänder ut en inbjudan till "Lasse i Parken" till den 16 juni 

kl 17.00 
 

All verksamhet vilar till dess att Corona pandemin har klingat av. Ev kan vi ordna 

digital träff. 

**************************** 

Teman att ta upp senare: 

”En arbetsmiljöingenjörs utmaningar och möjlighet”:  

- 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.  

 

Olika spår:  

- Anlita en föreläsare 

- Enkät -hur de fungerar i sin organisation, är man i forum där man tar 

beslut?I HR-organisation/supportorganisation stor skillnad mot att sitta 

i linjen. Arbetsgivarens ansvar. Inbyggd företagshälsovård. Viktigt med 

syftet och hur vi ställer frågorna.  
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- Rollspel 

- Egna erfarenheter 

- Diskussioner 

 

Lasse i parken träff innan sommaren, Elisabeth hittar ett datum och mejlarut 

inbjudan.  

 

Nya stationer i säkerhetsparken, förslag ny träff i Augusti. 

 

6. Information från 

Riksstyrelsen 

 

Årsmöte hölls digitalt via Teams den 25 maj, samlade 28 

medlemmar. 

Beslut om oförändrad medlemsavgift. Hela styrelsen är omvald och 

region Norr fick en ny representant Olle Nygren. Samt med tillägget 

att Mats Andersson och Jessica Pondman Lagerström byter 

funktion, ordförande respektive vice ordförande. 

 

Årsmötet föregicks av ett seminarium som avhandlade uppskattade 

föredrag;  

a) Distansarbete - digitala arbetsplatser (Lars Bergh o Thomas 

Lagö) 

Stämmer uttrycket: I hemmets lugna vrå?  Vi går igenom typiska 

för- och nackdelar med hemarbete kontra klassisk arbetsplats. 

Vi diskuterar saker du kan göra för att förbättra arbetsmiljön, både 

hemma och på jobbet.  Ljud, buller, ljus och hälsa behandlas. 

b) Digital pedagogik - Ann-Beth Antonsson samt exempel från olika 

utbildningar från Region Norr - Sandra Flinthammar 

c) Vibrationscentrum – Hans Lindell 

d) MSB Utredningsteknik – utbildningar - Mattias Strömgren 

 

 

7. Tidningen - LinkedIn 

Pressmanusstopp den 17 maj.  Vi har bra med artiklar. Tidningen 

kommer ut före midsommar. 

8. Nästa möte 16 juni 2021 kl 16:30, Lasse i parken  

9. Avslutning Elisabeth avslutade mötet. 

 

 
 

Vid anteckningarna  
 

Sekreterare      Ordförande 

AmandaWolgast     Elisabeth Selander    
Amanda Wolgast      Elisabeth Selander 


