
 

 
 
SAMS reg Norr, Styrelsemöte nr 5, 2021-08-11 via Teams 
 
Närvarande: Johan Nylander, Göran Runsvik, Olle Nygren, Ingrid Liljelind, Sven Backman och, 
Johanna Danell 
Frånvarande: Sandra Flinthammar 
 
 
1. Möte öppnades av Johan 

2. Johan är mötets ordförande och Sven för protokollet 

3. Föregående protokoll 
  
Till handlingarna 
 

4. Ekonomi status 
 
Vi är 85 anslutna medlemmar idag. Kvarstår några som inte betalt avgiften för 2021. Vi har idag 
158 093 kr på banken. Utlägg för Olles kurs har gjorts från ”vår” kassa som förväntas ersättas från 
RIKS [Göran] 
 
 

5. Utbildningsplan 2021 
 
 
5.1. Buller utbildning till hösten… 

 
Följ upp med Bodil hur den kan genomföras under nuvarande omständigheter. [Ingrid]  
 

5.2. Olycksutredning MSB 
 
Johan följer upp med Sandra vad som är planerat för att genomföra utbildningen. [Johan] 
 

5.3. Kemi Olle/Roger uppföljning 
 
Genomförd utbildning med uppskattat resultat där det kommer att genomföras en repris i 
september, (v36) kompletterat med aerosoler. Det är i nuläget 13 anmälda till kommande 
utbildning.  
Kommande utbildningen är upplagd på hemsidan [Olle] och en uppdatering skickas ut till 
medlemmarna [Göran]. 

 
 

5.4. BAS P/U sept  
 
Johan kommer att genomföra den planerade utbildningen den 16 september., Det är ca.18 
anmälda men plats för 20 st. så några platser finns kvar. 
Inbjudan har gått ut inom region Norr. 
 
 
 



 

5.5. Bidrag från medlemmar, utskick… respons…. 
 
Johan har inte fått någon respons på mailutskicket. Får försätta hålla frågan öppen med fler 
kanaler. [Johan] 

 
• ….mer idéer – distans-live…. 

 
 

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

7. Medlemmar, uppföljning 
 

• Nya medlemmar 
Ett antal nya medlemmar har kommit till via utbildningarna. 
 

• Värva fler…? 
I dagliga kontakter med personer som är intresserade att jobba med arbetsmiljöfrågor. 

 
• Medlemsbroschyren, hur använda? 
 

Komplettera medlemsbroschyren med kontaktadress för region Norr. Kolla med Tomas 
Lagö för en domänadress som Johan, Göran och Sven har tillgång till [Johan] 
Medlemsbroschyren uppdateras i .pdf för utskick till medlemmar. [Göran] 

 
8. Info från Riks 

 
• Senaste styrelsemötet 

Olle är regionens representant i RIKS styrelse. Senaste mötet var konstituerande där 
arbetsuppgifter fördelades. Olle kommer att ansvara för LinkedIn. 
 
 

9. Medlemstidning – Nr3 2021 – 18/10 
 

• Idéer och uppslag-kommande nummer…. 
 
Inget tema för kommande nummer. Vi kommer att kunna ha artiklar från utbildningarna i 
Kemi och BAS till manusstopp 18/10. 
 

• Industriprojekt i norr, Northvolt mm 
 
Andra intressanta projekt med fossilfritt stål 
Medlemsfråga till någon i Boliden att skriva något om de kommande 
industrisatsningarna. [Johan] 
 
 
 
 
 



 

10. Lokalombud 
 

• Kommunikation, styrelseprotokoll 
Frågan om att ha lokalombud Boliden  
Protokoll är tillgängliga för alla via hemsidan men [Johan] skriver ett utskick till 
lokalombuden för att engagera och få mer återkoppling lokalt.  

 
 
11. Övriga frågor 

 
• Litteraturlistan från Ann-Beth 

Ingrid har tagit in synpunkter och fått förslag på kompletteringar till listan  
Ingrid skickar listan till Johan som tar den vidare [Johan] 

 
12. Nästa möte 
 

Onsdag 22 september kl. 19.00 – 20.30.  
 

13. Avslut 
 
 
 
Vid protokollet, Sven 
 
 
 
 
 
  


