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Styrelsemöte FTF Riks 2020:01 

 

Datum: 20 januari 2020  kl 17.00 – ca 19.00 

Plats: Hemma hos Ann-Beth, Baltzar von Platens gata 12A.  
 
Att ringa in till mötet: 
Telefonkonferens via FreeConferenceCall 
Konferensens uppringningsnummer: +46 (0) 8 124 107 04  
Värdens åtkomstkod: 417316#     Deltagarens åtkomstkod: 208658# 
 
 

Kallade:  
Mats Andersson, ordförande, Region 8    
Elisabeth Selander, sekreterare, Region 5  
Ann-Beth Antonsson, Region 5  
Hans Åhman, Region 5  
Lars Bergh, Region 5 
Jessica Pondman Lagerström, Region 5 
Bengt Sahlin, Region 5, kassör 
Thomas Lagö, Region 7 
Kerstin Karlsson, Region Mitt 
Bertil Winér, Region 9 (på telefon) 

 

1. Vice ordföranden Jessica öppnar mötet 
 

2. Dagordningen godkändes 
 

3.  Val av sekreterare samt justerare.  
Ann-Beth skriver, Bertil justerar 
 

4.  Föregående mötens protokoll 
nr 9/2019 justerades av Bengt Sahlin. Protokollet lades till handlingarna. 
 

5. Verksamhetsplan – vision, strategi 
Hans rapporterade från Arbetsgruppens arbete. Handboken – arbete med revidering pågår. 
Diskussion som resulterade i att det är viktigt att tydliggöra vad handboken syftar till (handbok 
för styrelsearbetet inom SAMS). En möjlighet är att lägga in årshjulet och att tydligare koppla till 
stadgarna. Arbetsgruppen fortsätter. 
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Stadgarna kan ändras vid årsmötet. Räcker med ett beslut. En detalj som inte sköts enligt 
stadgarna är att riksstyrelsen inte har kontroll på regionernas ekonomi. Kassören kan efterfråga 
årsredovisning från regionerna, med hänvisning till stadgarna. 
 
Verksamhetsplanen består av årshjulet (som främst är ett administrativt hjälpmedel för att driva 
verksamheten enligt stadgarna). Årshjulet kompletteras av riksstyrelsens verksamhetsplan som 
handlar om frågor som styrelsen vill arbeta med, t ex rekrytering. Verksamhetsplanen ska 
presenteras på årsmötet och planen ska också speglas i budgeten som också ska presenteras på 
årsmötet. 
 
Styrelsen ombeds komma med förslag till nästa styrelsemöte om vad riksstyrelsen ska arbeta 
med det kommande året och som ska ingå i verksamhetsplanen. Förslagen skickas in två veckor 
före nästa styrelsemöte, så att frågan kan beredas av Mats och Jessica. 
 
 

6. Aktuella externremisser föreskrifter etc.  
Bertil: AV arbetar med fokus på omstruktureringen av föreskrifterna och andra ändringar går på 
lågfart. Remissen om nya regelstrukturen skickas ut 30e januari och synpunkter ska lämnas efter 
sommaren. Avsikten är att inte ändra innehållet i regelverket, men att formulera det lite 
annorlunda och mer strömlinjeformat. Bertils plan är att läsa igenom informationsmaterialet 
som förberedelse för att sedan titta igenom remissen. Om det blir mycket texter, kommer Bertil 
tillbaka till styrelsen, då behöver fler hjälpas åt med att gå igenom remissen. Bertil föreslår också 
att detta tas upp på årsmötet. 
 

7. Ekonomi  - Bengt 
a. Kassastatus   
Penningmarknadskonto: 173 238:-  
Fonder: 691 669:- (värde över en miljon) 

Konstaterades att styrelsen behöver ha en plan för hur pengarna ska användas. 

8. Samverkansforum  
Samverkansforum hålls i samband med årsmötet. Lokal behöver bokas.  
Efter diskussion om föreningens ekonomi diskuterades att vi på samverkansforum kanske ska 
lyfta frågan om att ha samma medlemsavgift i alla regioner. 
Rekrytering är en viktig fråga att lyfta på samverkansforum liksom föreningens syfte/vision och 
vad det innebär för vår förening och vår verksamhet. Detta återkommer vi till vid nästa möte. 
Övrigt: kontaktperson till regionerna från riksstyrelsen bör utses. Diskutera på 
samverksamforum vad rollen innebär. 
 

9. Marknadsföring och rekrytering 
Lars: En grupp bestående av Lars, Thomas, Mats och Elisabeth för att diskutera MF och 
rekrytering. Fokus har legat på att få den nya hemsidan att fungera. Hemsidan ligger nu på 
Loopia. 
Nu när hemsidan fungerar ska arbetet med marknadsföring och rekrytering sättas igång. Ett 
förslag till flyer har tagits fram. Förslag att ha mer dialog med tidningar (t.ex. Arbetarskydd och 
Arbetsliv) för att visa vilka vi är och vad vi jobbar med. Peter Munck, Sveriges Företagshälsor kan 
hjälpa till att sprida information. Stor brist på arbetsmiljöingenjörer inom fhv. Vi tar fram något 
som Peter kan hjälpa till att sprida till fhv. Vi diskuterade att annonsera i arbetsmiljötidningar + 
försöka få in redaktionell text, t.ex. om föreningen och namnbytet. 
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Diskussion om att hitta 3 områden som vi driver – t.ex. förebyggande och arbetsplatsinriktat, 
arbetsmiljökompetens, yrkesutbildning. Detta skulle kunna vara tre kärnfrågor för 
verksamhetsplanen. 
 

10. Hemsidan  
Statusrapport från Lars: Det finns två parallella sidor – FTF och SAMS (dock inte helt synkade – 
ändringar i FTF förs inte över automatiskt). Det mesta börjar nu bli klart. Bilder har bytts ut. 
Att göra: Fylla på lediga jobb och kalendern. 
Lediga jobb läggs in från hemsidan (inloggad som medlem). Extra fält läggs till (Ann-Beth 
meddelar vilka) på hemsidan. Inlagda jobb ska godkännas. 
Jessica och Ann-Beth kollar igenom texterna på hemsidan. 
Regionerna ska bidra till hemsidan – Jessica tar kontakt med regionerna. 
Kalendariet – datum för manusstopp bör läggas in. 
 

11. LinkedIn  
Bordläggs till nästa möte. 
 

12. Tidningen  
Jessica: Manusstopp för tidning no 1- 2020 27e januari 2020. 
Statusrapport: Det har redan kommit in en del material. Det kommer att skrivas bl.a. om 
årsmötet. Det har kommit en annons om Arbets- och miljömedicinska årsmötet i Umeå. Jessica 
funderar över ekonomisk deal. Tidningen kommer ut februari/mars. Nästa manusstopp är 18e 
maj och därefter 14e september. 

Regionerna    
Region 1-2 – Johan Nylander 
Region 5 - Elisabeth Selander  
Region 6 – Kerstin Karlsson _Region Mitt  
Region 7 – Lars Engman  
Region 8 – Mats Andersson  
Region 9 – Marie Rasmusson: Bertil rapporterade att region 9 har haft en ”klimatdag”, prel. 
kommer Stoffenmanager att presenteras. Ann-Beth tipsade om KemiRisk. Jessica uppmanade 
Bertil att lämna in till tidningen och hemsidan om detta. 
 

13. Årsmöte (Elisabeth) 
Maj 2020. I och med att info om årsmötet kommer i tidningen och därmed har kallelsen gått ut i 
tid. Påminn om att motioner ska vara inne 3 veckor före årsmötet (detaljer om regelverket finns 
i stadgarna).  
Föreningen betalar en del av resekostnaderna för de som deltar vid årsmötet. Gemensam 
middag arrangeras på kvällen. 
 

Beslut: Riksstyrelsen bidrar efter ansökan med delfinansiering av resekostnaderna inkl. boende. 
Beloppet diskuteras, preliminärt 3 000:-. Utbetalning efter uppvisande av verifikationer. 
Valberedning ska kontaktas liksom revisorerna. 
 

14. Kommande aktiviteter 

Inga övriga aktiviteter planeras in just nu. 
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15. Övriga frågor   
a) Extra tidningar önskas av några för att använda vid marknadsföring. Bengt skickar ut till dem 

som vill ha. Meddela Bengt hur många ex som önskas. Vi har cirka 50–100 extra ex av 
tidningarna. 

b) Rapport från Bengt och Lars möte 17e december med Mynak på Näringslivets hus om 
utbildningar för arbetsmiljöingenjörer. Mynak kommer att skicka ut en sammanfattning av 
mötena. Vi följer upp detta. 
 
 

16. Nästa möte 
24e februari. Vi kommer att försöka ha fysiska möten också i fortsättningen, info om plats 
kommer senare. 
 

17. Avslutning  
Jessica avslutade mötet. 
 

 

Vid PC:n      Justeras  

Ann-Beth      Bertil 


