
BILAGA - Styrelsemöte SAMS Riks 2020:09 (extra) 

Datum: 4 november 2020 kl 19.00 – 21.00 

Bilaga med diskussionspunkter som var avsedda till Samverkansforum 

 
Vad Diskussion Beslut – vem action 

Verksamhetsplan Uppdateras varje möte. 
Följs upp 

Actionpunkter omhändertas 
av den som blir dedikerad 

-Stadgedokumentet som 
togs på årsmötet 
- införd text på hemsidan 
- text som finns bilagd till 
Verksamhetsplanen 

Styrelsen skall jämföra texten och 
andemeningen. 
Det skall vara likalydande text ! 
Elisabeth har satt samman en ”tabell” för att 
kunna jämföra texten 

Förslag – texten kan 
revideras 

Marknadsföring Mats Andersson, Lars Bergh, Elisabeth Selander 
Kontaktperson (pressansvarig) bör utses. Kravspec. Skrivs av 
Lars B. 

Bordläggs till nästa möte 
17/11  15 dec 

SAMS Handbok Hans och AnnBeth skall sända över i 
redigerat skick. 
Avhandlar hur föreningen ska drivas (utöver 
stadgarna) och vilka uppgifter de olika 
delegaterna har inom ramen för sitt 
styrelseuppdrag. (Det är långt ifrån alla som tidigare 

suttit i någon styrelse, varför ett sådant dokument är 
nödvändigt) 

Status. 
Efter redigering bör den 
sändas ut i regionerna. Inte 
alla känner till att den finns. 

”marknadsförings-” 
aktiviteter då man deltar i 
olika evenemang. 

SAMS medlemmar och de olika 
styrelserepresentanterna 

Bordläggs till nästa möte 

Gemensam broschyr  bör tas fram i detta syfte (pågår) 
hur går vi vidare? 

Bilder ? 

QA på hemsidan Diskussion om huruvida det skall finnas en 
diskuterades. Thomas lägger upp, men vill ha 
material, han åstadkommer inte QA på egen 
hand. 
Hur går vi vidare? 

Syftet är istället för en blogg. 
Mail till regionerna och ställ 
frågan. 

Hemsidan - sida för Lediga 
jobb 

Uppdateras för närvarande av AnnBeth, Amanda 
Wolgast och Christine Wik.   
Skall detta fortsätta? Är detta vad föreningens 
medlemmar önskar? 

 

Thomas lägger in en 
sökmotor 

SAMS Riks pressansvarig  
 

bör utses av Riksstyrelsen Se punkt om ”pressansvar” 
ovan Markandsföring 

Mynak – möte  En arbetsgrupp är tillsatt; Mats Hans, 
Thomas och Bengt. 

Vad händer? 

 
-”bullerstation” i 
Säkerhetsparken håller på 
att arbetas fram 
 

Som ett resultat av SAMS Region 5 har Lars 
och Thomas inlett ett samarbete med 
Säkerhetsparken för att upprätta en 
”bullerstation” som då inte fanns i planen. 
Arbetet inleddes under sommaren och 
hösten. 

Informationspunkt 
Artikel till tidningen 



Kunskapsinventering  föreslås att utföras (enkät) bland 
medlemmarna. 

Bordläggs till nästa möte 

AV remiss ang ny struktur tiden flyttad till 31/12 -20 Skall SAMS hänga på YM? 

Diskussion ang gränsvärden 
i arbetsmiljön 

Räcker gränsvärdena i nuvarande miljöer? 
Ljudnivåerna under HGV kan orsaka stress 
och irritation med de moderna 
kontorslösningarna. 
dB(A)  - Infraljud etc 

Bordläggs till nästa möte 

De kemiska HGV –  är det tillräckligt när personer i arbetslivet 
får reaktioner på lägre nivåer än HGV? 
Föreskrift om nya HGV 

Bordläggs till nästa möte 

 

 

 


