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Styrelsemöte SAMS Riks 2021:7 - 24AUG2021 

Datum: 24AUG2021    Plats: Digitalt anslutna via Teams 
 

Närvarande:  
Jessica Pondman Lagerström, Ordf. Region 5 
Bengt Sahlin, kassör, Region 5 
Elisabeth Selander, sekreterare, Region 5 
Ann-Beth Antonsson, Region 5  
Thomas Lagö, Region Småland&Öland 
Hans Åhman, Region 5  
Bertil Winér, Region Syd 
Carola Jansson, Region Mitt 
 
Frånvarande:  
Lars Bergh, Region 5 
Mats Andersson, vice ordf. Region Väst  
Olle Nygren, Region Norr / Johan Nylander 

1. Ordförande öppnade mötet. 
Jessica öppnade mötet. 
 

2. Godkännande av dagordning   
Beslut: mötet godkänner nyordningen på dagordningen 
 

3.  Val av sekreterare samt justerare. 
Elisabeth skriver, Carola justerar 
 

4. Föregående mötens protokoll 
Nr 6–21 utsänt. Protokollet lägges till handlingarna.  
Konstituerande mötesprotokollet har justerats av Ann-Beth och utsänt. 
 

5. Verksamhetsplan – vision, strategi 
Aktiviteter enligt VP pågår. Verksamhetsplanen uppdaterades under mötet. Bifogas. 
Årshjulet kompletterades. Bifogas 
 

6. Aktuella externremisser. 
Bertil – Inget nytt. Vad händer med den stora remissen? Bertil undersöker och återkommer. 
 
Kvarstående från föregående protokoll.  
Beslut: En grupp skall sättas samman för att arbeta med remisser - Remissgruppen. Bertil skriver 
en inbjudan som skickas ut till SAMS medlemmar.   
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7. Ekonomi  

Kassastatus och Fonden:  
Balans- och resultatrapport utskickat av Bengt inför mötet.  
Kassa och bank: 717 162:- 
Företagskontot har nu ett saldo om 225 492:- 

Årsavgift har inbetalts från Region Syd. 

8. Marknadsföring och rekrytering 
Broschyren är klar för tryck och distribution. Regionerna har beslutat att en digital version kan 
sändas ut till respektive medlemmar i regionerna. Flera regioner anser att det räcker med digital 
version. 
Rekrytering: verksamhetsplanens punkter tas upp på mötet. 
Rekryteringskampanj diskuterades, biobiljetter / presentkort. 
 

9. Hemsidan & LinkedIn 
Namn uppdateras på hemsidan. Nya styrelser mm. Information sänds till Thomas L som 
uppdaterar. Regionerna meddelar. 
Regionernas protokoll sänds till Thomas för publicering på hemsidan. 
Admin för LinkedIn är för närvarande Jessica och Olle Nygren. En excelfil sänds till Olle med 
uppgifter om medlemmarnas namn och mailadress, så att Olle kan bjuda in dom till LinkedIn 
sidan, som är en dold grupp. 
Diskussion om välkomstbrev till nya medlemmar. Elisabeth sände över ett ex till Carola för info. 
Brevet innehåller förutom välkomst också info om hemsidan, LinkedIngruppen, olika event i 
regionerna. Dessutom lite info om föreningen historiskt sett. 
Kvarstår - Beslut:  alla regioner går igenom uppgifterna på hemsidan och reviderar 
 

10. Regionerna  
Samtliga regioner har digitala möten via Skype eller liknande på grund av Covid-19 pandemin. 
 
Region Norr – Johan Nylander – Olle ->  
Fråga till RIKS - Kostnaden för namnbytet är 900 kr. Vem står för avgiften?  

 

Region Stockholm - Elisabeth Selander – Styrelsemöte 31 aug.  
Planerad träff oktober Säkerhetsparken Arlanda 
Region Mitt – Carola Jansson –>  möte 15 okt / utbildningsdag hudexponering och OSA. 
Hemarbete riskbedömningar. Öppen för alla. Fysisk träff. 
Region Småland – Lars Engman – Thomas -> 3 sep.möte konferens styrelsen. 
Region Väst – Mats Andersson – Mats -> -  
Region Syd – Marie Rasmusson – Bertil -> påmint om Kemikaliemöte. 
 

11. Kommande aktiviteter – 
Samverkansforum  - 29 september. 
Arbetsgruppen består av Hans Å och Elisabeth S samt Mats A 
Innehåll enligt tidigare diskussion. Elisabeth tar fram underlag, sänder utkasttill agenda. 
Bokning och inbjudan: IRL samt eventuellt en kombination, inbjudan via hemsidan om mail. 
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12. Övriga frågor   
- Handboken – revidering klar. Hans och Ann-Beth. AnnBeth sänder till styrelsen för 
genomläsning inför nästa möte. 
-Yrkestiteln arbetsmiljöingenjör. Diskussion om YH utbildningarna och yrkestiteln 
arbetsmiljöingenjör - / tekniker. AnnBritt sänder info om tidigare skrivelser som underlag till 
diskussion. 
- WEB utbildning kemiska hälsorisker – hur skall det finansieras? 
Mejl från Region Norr; Efter förra kursen i kemiska hälsorisker så visade det att det fanns önskan 
att vi körde utbildningen i repris. Därför kommer den att finnas upplagd under v. 36-37, med 
uppföljande frågestund v. 38.  Utbildningen är kostnadsfri för SAMS medlemmar. 
Beslut: SAMS Riks står för hela kostnaden om 18 000 kr, faktura från Region Norr. 
 
-Blendify Learning erbjuder 5% rabatt på kursen Byggarbetsmiljösamordning.  
- Tidningen - no 3 har manusstopp den 18 oktober 2021. Redaktionsgruppen har möte den 31 
augusti kl 19.00.  Tema blir Medicinska kontroller / Svensk Företagshälsovård / Vibrationer / 
Arbetsmiljöingenjörens arbete / aktiviteter. 
 

13. Nästa möte 
Styrelsemöte via Teams kl 19.00 – 20.30    
Kallelse utsänt via Outlook av Jessica med länk till mötet 
Nästa möte: 21 september 
Mötesplan: 29 september – Samverkansforum,  
26 oktober, 23 november, 14 december 
 
SAMS Riks meddelar regionerna när styrelsemötena äger rum. 
 

14. Verksamhetsplan 

datum Vad ska göras Önskat resultat Vem ansvarar Kommentar Uppföljning, löpande på 
styrelsemöte 

2018 
/ 2021 

Medlemsrekrytering 
via styrelserna – 
kontakt med kollegor 
som inte är 
medlemmar ännu. 
Använda kontaktnätet. 

Ökat medlemsantal -> 
KMA och EHS 
funktionärer 

Ann-Beth & Hans 
Marknadsföringsgruppen  

Underlag har tagits 
fram 
Broschyren  
Tidningen 

Underlag sänds 
KTH studenter -Bengt 
S 

2018 Kontakt tas med FHV 
och de olika hälsorna – 
medlemsrekrytering 

➔ Peter Munck 

Identifiera de olika 
arbetsmiljöspecialisterna 
som verkar i olika 
positioner inom företag 
och hälsor och inte är 
medlemmar i FTF-SAMS 

Marknadsföringsgruppen 
Ref artikel i tidningen  

Redaktionsrådet 3 års plan 
 

Aug 
2021 

repris 

Säkerställa att vi får 
remisser från 
Arbetsmiljöverket, nya 
föreskrifter 

 Bertil W 
 
info@samssverige.se 
 

Kolla om detta 
redan fungerar 

Bertil kontakt AV – 
pågår löpande 
BW sänder aktuell 
mailadress till AV.  

mailto:info@samssverige.se
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Aug 
2021 

Vidareutbildning för 
föreningens 
medlemmar 
arbetsmiljökompetens, 
yrkesutbildning,  
 

Regionerna tar över 
utbildningarna / 
kompentensutveckling 
för medlemmar 

Styrelsen  tar upp den 
29/9  på 
Samverkansforum 

 Löpande 
Arbeta vidare med 
frågan 
Medlemsförmån 
Träffar med 
erfarenhetsutbyte 

 Identifiera seminarier 
och kurser av intresse 
för föreningens 
medlemmar och sprida 
information om dessa 

Hjälps till att sprida info 
om möjlighet till 
kompetensutveckling 

Styrelsen 
Beredning av …. 

Se kalendariet på 
hemsidan  

 

2021 Kontakt – samarbete 
med lärosätena, KTH, 
MYNAK, YA mfl 

samarbete med 
lärosätena 
 

Ann-Beth 
sammankallande i 
utbildningsgruppen, 
Johan Nylander, Bengt 
Sahlin, Lars Bergh, 
Thomas Lagö. 

Utbildningsgruppen 
utser en 
representant som 
skall representera 
SAMS vid MYNAKS 
samrådsmöten 

 

2020 MYNAK Deltar och samverkar i 
arbetsgrupp 

Mats, Bengt, Hans 
Thomas 

Presentation efter 
nästa möte 

 

2021 - 
aug 

Kontakt - Utveckling av 
samarbete med olika 
aktörer  tex RAIS – 
vibrationer mm 

Byggbranschens 
Säkerhetspark, temat 
Buller 

Lars B /Thomas / Hans 
 
 

Återkoppling nästa 
möte 

Pågår löpande    
23FEB-21 

Aug 
2021 

SAMS Handbok Uppdateras AnnBeth och Hans Å Presentation 
30MAR21 

24 aug 21  KLAR 

 Nyhetsbrev Arbetsgrupp Thomas, Carola, Bengt Presentation efter 
nästa möte 

Status? 

 Gränsvärden  HGV Buller 
Kemiska hgv 

AnnBeth   

 Verksamhetsplan (VP) 
till Thomas efter varje 
möte till hemsidan.  

Synliggöra styrelsens 
arbete 

sekreteraren Tydliggör att det 
inte skall vara 
publikt.  

Löpande uppdatering.  
23FEB-21 

 
 
 

15. Ordförande avslutar möte 
 
 
Vid anteckningarna:       Justeras: 
 

Elisabeth Selander            Carola Jansson 

Elisabeth Selander       Carola Jansson   

        
 

 
      


