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Styrelsemöte SAMS Riks 2020:10  

Datum: 15 december 2020    Plats: anslutna via Skype  

 

Närvarande:  

Mats Andersson, ordförande, Region 8   

Jessica Pondman Lagerström, v.ordf. Region 5  

Elisabeth Selander, sekreterare, Region 5   

Bengt Sahlin, kassör, Region 5 

Ann-Beth Antonsson, Region 5  

Hans Åhman, Region 5  

Lars Bergh, Region 5 

Thomas Lagö, Region 7  

Carola Jansson, Region Mitt 

Bertil Winér, Region Syd 

Sandra Flinthammar, Region Norr 

 

1. Ordföranden Mats öppnade mötet. 
 

2. Godkännande av dagordning   
Beslut om att endast diskutera de frågeställningar som Mats och Jessica ställt samman i ett mail. 
Se bifogad bilaga 2. 
 

3.  Val av sekreterare samt justerare. 
Elisabeth skriver 
 

4.  Föregående mötens protokoll 
nr 9/2020  
 

5. Verksamhetsplan – vision, strategi 
Beslöts att sekreteraren Elisabeth bifogar den reviderade verksamhetsplanen med varje 
protokoll. 
 

6. Aktuella externremisser föreskrifter etc. Bertil bevakar. 
 
 

7. Ekonomi  - Bengt        
a. Kassastatus -  se tidigare utskick från Bengt 
Se översänd rapport från Bengt S - Balansrapport och Resultatrapport 
 

8. Samverkansforum (Mats)      
Flyttat till våren 2021 
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9. Marknadsföring och rekrytering      

Broschyr – gemensam broschyr tas fram. Kan modifieras för varje region. Läggs på hemsidan. 
Åter på nästa möte den 26 januari för gemensam genomgång av texten. Samt beslut om bilder. 
 

10. Hemsidan & LinkedIn      
Thomas har lagt in en sökmotor i hemsidan, så att det är möjligt att se hur medlemmarna söker 
och vad som är intressant. Hitintills visar det på att sidan för lediga jobba är den mest besökta. 
Thomas ombedes att till nästa möte i januari 2021, sända ut aktuell statistik. 
 
 

11. Tidningen     
Tidning 3 – 2020 utkom till medlemmarna i början av december. Endast ett fåtal returer med fel 
adress. 
Tidning no 01 – 2021 har manusstopp den 01 februari. Temat är broar. 
 
 

12. Regionerna  - alla 
Samtliga regioner har digitala möten via Skype eller liknande på grund av Covid-19 pandemin. 
Region Norr – Johan Nylander – Sandra ->  
Region 5 - Elisabeth Selander – Elisabeth -> kassören har sänt in medlemsavgiften till Riks 
Region Mitt – Carola Jansson – > 
Region 7 – Lars Engman – Thomas ->  
Region 8 – Mats Andersson – Mats ->  
Region Syd – Marie Rasmusson – Bertil ->  
 
13. Årsmöte (Elisabeth) 

Maj 2021 
 

14. Kommande aktiviteter – 
Region Norr – MTO – inspirationsföreläsning. Digitalt. Inbjudan ligger på hemsidan och är öppen 
för samtliga medlemmars regioner. Inspirationsstunden kommer att hållas den 20 januari kl. 13 
– 15 på Teams. Gratis för medlemmar i SAMS, övriga betalar 1500 kr. Anmälan senast den 13 
januari  
 

15. Övriga frågor   
 
- Att ta betalt – föredrag som har en avgift 
Det är kutym att regionerna tar betalt av medlemmarna för en del av sina seminarier. Det kan 
också vara så att seminarier/kurser kan vara gratis för medlemmarna men lägga en avgift för 
icke medlemmar. 
Beslut om att fastslå att så är fallet. Inget som kolliderar med föreningens intresse. 
 
-Kontakt – samarbete med lärosätena, KTH, Mynak, YA.  
Beslut om att upprätta en ”utbildningsgrupp”. Ann Beth sammankallande, Johan Nylander, 
Bengt Sahlin, Lars Bergh, Thomas Lagö. 
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- Vibrationscentrum – Hans Åhman. Seminariedag gällande vibrationer, intressant. Uppstart en 
”NollVibCentrum” där man kan bli medlem. Tycker att vi på SAMS ska vara med där.  
Komma en ny standard hur man ska mäta vibrationer (Ultravibrationer).Kan vara av intresse för 
våra medlemmar att kunna få mer information om. Det räcker om vi löser ett medlemskap och 
därefter sprider informationen inom vår förening. 
Beslut: 2 personer anmäls från SAMS; Hans Åhman och Lars Lagö 
 
-Mats är inbjuden till möte med Mynak angående läkarförsörjning i Företagshälsovården.  
Beslut: En arbetsgrupp är tillsatt; Mats Hans, Thomas och Bengt. Kallas till möte av Mynak. 
 
 

16. Nästa möte 
Styrelsemöte via Teams kl 19.00 – 21.00    
kallelse utsänt via outlook av Jessica med länk till mötet 
26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 1ta veckan i maj – årsmöte 2021, 25 maj 
 
SAMS Riks meddelar regionerna när styrelsemötena äger rum. 
 
 
 
 
 
 
 
Vid anteckningarna:       Justering: 
Elisabeth Selander               
Elisabeth Selander       
 
 
 
 
Bilaga 1: Revidera Verksamhetsplan 
 

Bilaga 2:  anmälda frågeställningar som Mats och Jessica ställt samman 
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BILAGA 2 -    
Diskussion på styrelsemöte den 15 december – svar i fet stil 
 

• Vilken roll har SAMS – mot medlemmarna/mot allmänheten? För vem finns föreningen? 
Samsyn:  
Föreningen finns till för medlemmarna och framtida medlemmar.  
 

• Vad är föreningens uppgift när det gäller arbetsmiljöfrågor? 
Diskutera och arbeta för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. 
Vara remissinstans i arbetsmiljöfrågor och lagförslag från tex AV. 
Anordna kurser och seminarier för medlemmarna. 
 

• Informera allmänheten?   
Med allmänhet kan förstås personer / företag utanför föreningen som inte är medlemmar men som på 
ett eller annat sätt är engagerade i arbetsmiljöfrågor 
 

• Verka för ökad kunskap bland medlemmarna?   Ja, genom utbildningsinsatser 
 

• Driva arbetsmiljöfrågor publikt (dvs. mot allmänheten eller mot arbetsgivarorganisationer och fack)?  
Genom artiklar i vår tidning som sprids till tex lärosätena och myndigheter. Kan även spridas till 
organisationer och företag. 

  

• Hur gör vi detta på ett hållbart sätt med ideella krafter? 
Sprider uppgifterna och hjälps åt 
 

• Är föreningens organisation, med regioner och riks, fortfarande relevant? 
Diskussion om uppdelningen i regioner och svårigheten att få medlemmar att ställa upp i tex 
styrelsearbete. Carola framförde att föreningen EHSS nu har en riksorganisation som verkar 
fungera bra. Ann Beth och Carola är medlemmar där. Åtog sig att ta kontakt med dess 
ordförande Jane Ahlin, för att höra sig för om hur dom arbetar. Kan vi utbyta ideer? Även 
Jessica anmälde sitt intresse att vara med i den dialogen. 

  

• Vad vill vi att föreningens medlemmar ska bidra med i föreningens verksamhet? Och vad vill 
medlemmarna bidra med? 

• Bidra i nätverk inom föreningen i diskussioner om arbetsmiljö? 

• Fungera som experter, som föreningens medlemmar kan rådfråga? 

• Bidra till kunskapsutvecklingen bland föreningens medlemmar, bl.a. genom seminarier för föreningens 
medlemmar 

• Vet vi vad medlemmarna vill ha? 
Ja, vi vet sedan tidigare enkäter att medlemmarna gärna ser seminarier och utbildningar om tex nya 
föreskrifter eller forskningsfynd. Eventuellt kan en förnyad enkät sänds ut till medlemmarna. 
  

• När det gäller marknadsföring, vad ska vi marknadsföra och gentemot vem? 

• Föreningen gentemot presumtiva medlemmar? 
Genom framtagandet utav en broschyr som lätt kan spridas till medlemmar och presumtiva 
medlemmar. Beslut om att nästa möte den 26 januari skall vikas för att ta fram en slutlig produkt. 
 

• Arbetsmiljö gentemot allmänheten 

• Medlemmarnas kompetens gentemot allmänheten? 
 


