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Protokoll Styrelsemöte SAMS Region 5, no 5 / 2021 
 

 

Datum:    31 augusti 2021 

Plats:     digitalt via Teams kl 17.30  Outlook -inbjudan sänd av Niklas 

 

Närvarande:  Elisabeth Selander, Karin Grahn, Amanda Wolgast,  

Christine Wik, Johan Bark, Niklas Nilsson 

Frånvarande: Michael Engelberg,  Linda Pålsson 

 

1. Mötet öppnas Elisabeth öppnar mötet. 

 Elisabeth skriver protokollet 

2. Föregående protokoll Föregående protokoll –  styrelseprotokollet 

  

3. Kassörens redogörelse Kassastatus:  77 529:-  

10 150 kr översänt till Riksföreningen 

andra utgifter; VISMA, träffen Lasse i Parken, kondoleansblomma 

mm. 

  

4. Medlemsstatus 

 

110 st medlemmar (inkl. 4 hedersmedlemmar). 

Keny Kvarnström uppvaktades vid träffen i juni med diplom över 

sitt hedersmedlems skap. Mycket uppskattat. 

Ivan Sjölander erhöll sitt diplom postumt vilket överlämnades till 

familjen genom Mats Levins försorg. 

 

  

5. Medlemsträffar   

 Idéerna kvarstår Det mesta av IRL verksamheten vilar till dess att Corona pandemin 

har klingat av. 

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

Teman att ta upp: 

”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.  

 

Säkerhetsparken Arlanda – favorit i repris. Planera för en träff 

september/oktober. Elisabeth kontaktar Björne Karlssonför att få till 

en träff under oktobersandra hälft. 

 

Arbetsmiljöveckan vecka 43 -> Belastningsergonomi 
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6. Information från 

Riksstyrelsen 

 

Samverkansforum – datum satt till 29 september.  

Det kommer att ske digitalt. 

De mötet där Riksstyrelsen möter 2 representanter från varje region. 

Samtal och diskussion om aktuella frågor. 

Vilka från Region 5 kan tänkas vilja vara med? 2 timmar på 

eftermiddagen. 

Elisabeth översände till regionstyrelsen förslag på ämnen att 

diskutera på mötet. Några har återkommit med förslag på 

prioritering. Elisabet återkommer då agendan är fastställd. 

7. Övriga frågor 

 

Det framfördes under mötet att den WEB utbildning som skedde i 

juni månad i regi av Region Norr, var mycket uppskattad och bra 

upplägg. Region Norr kör WEB utbildningen i repris nu under 

hösten. I dags dato var 50 medlemmar anmälda. Riksföreningen sår 

för den kostnaden denna gång. 

  

8. Nästa möte Höstens styrelsemöten:  

2021 års styrelsemöten kl 17.30 och träffar 13.30-16.30  
27 januari 

25 februari 

23 mars konstituerande samt årsmöte 

27 april 

25 maj 

sommaravslutning – PUB ? Digital träff? 

31 augusti 

28 september 

29 september – Samverkansforum  m SAMS Riks 

Medlemsträff – Arlanda Säkerhetspark oktober 

26 oktober 

Medlemsträff – digital träff? 

30 november 

Julavslutning 
28 december 

 

9. Avslutning Elisabeth tackade för bra möte och avslutade 

  

 
Vid anteckningarna  
 

Sekreterare      Ordförande    och protokollförare i dagens möte 

       Elisabeth Selander    
Amanda Wolgast      Elisabeth Selander 

 


