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Styrelsemöte SAMS Riks 2021:4 

Datum: 27 april 2021    Plats: Digitalt anslutna via Teams 

 

Närvarande:  

Mats Andersson, ordförande, Region Väst 

Jessica Pondman Lagerström, v.ordf. Region 5 

Bengt Sahlin, kassör, Region 5 

Elisabeth Selander, sekreterare, Region 5 

Ann-Beth Antonsson, Region 5  

Lars Bergh, Region 5 

Thomas Lagö, Region 7 

 

Frånvarande:  

Carola Jansson, Region Mitt 

Hans Åhman, Region 5  

Sandra Flinthammar, Region Norr 

Bertil Winér, Region Syd 

 

1. Ordförande öppnade mötet. 
Mats öppnar mötet. 
 

2. Godkännande av dagordning   
Beslut att: mötet godkänner dagordningen + tillägg 
 

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

4. Föregående mötens protokoll 
Nr 3–21 utsänt. Protokollet lägges till handlingarna.  
 

5. Verksamhetsplan – vision, strategi 
Aktiviteter enligt VP pågår. 
 

6. Aktuella externremisser. 
Bertil - remissen handlar om regelstrukturen och inte innehållet. Ann-Beth påpekar att 
tendenser visar på annat varför vi bör bevaka detta. Kvarstår. 
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Beslut: En grupp skall sättas samman för att arbeta med remisser - Remissgruppen. Bertil skriver 
en inbjudan som skickas ut till SAMS medlemmar.  Kvarstår. 
 
Information - Thomas L har funnit att det står feltryck i AFS 2005:16 som kan vara avgörande i 
tex upphandlingsregler och underlag för inköp av maskiner, avseende buller. 

              En kund trodde dock att jag, Thomas, gjort fel. AFS 2005:16 står det skrivet 50 mikrosekunder för 
              toppvärde men det skall vara 50 ms. Det är inte ett försumbart fel! 
              Så här ser detektorerna ut för: Slow (1 s), Fast (0.125 s) och Impulse (35 ms).  
              Idag har Impulse  ersatts med <50 ms. 
 

7. Ekonomi  
Kassastatus: 722 879,12 
Fonden:  
Balans- och resultatrapport utskickat av Bengt inför mötet.  
Bengt har sammanställt ett budgetförslag inför årsmötet. Bifogas detta protokoll. 

Bengt har sänt underlag till föreningens revisor inför årsmötet. 
 
Beslut: Mats skickar ett mejl till alla regioner och påminner. Arbetsuppgiften skall in i årshjulet. 
Kvarstår. 

8. Samverkansforum 
Framflyttat till hösten 2021. Planerar efter årsmötet. Kvarstår. 
 

9. Marknadsföring och rekrytering 
Broschyrens innehåll med avseende på text är klar. Kvarstår är bilderna som behöver 
uppdateras.  
Beslut: Lars kollar upp till nästa möte var vi kan köpa passande bilder till broschyren.  
Prognos att broschyr och bilder skall var klart till årsmötet. Kvarstår. 
 
Bengt påminner också om att vår fina tidning är ett utmärkt markandsföringsmaterial att ha 
med sig i olika sammanhang. Extra exemplar kan beställas av Bengt. 
 

10. Hemsidan & LinkedIn 
Uppdraget ”Lediga jobb” – AnnBeth och Christine W håller i detta nu. Amanda W har avsagt sig 
uppdraget. Efterlyser fler som kan ta sig an uppgiften. ”efterlysning” går ut till alla styrelser för 
att se om intresse finns at dela denna uppgift med AnnBeth och Christine. 
Beslut:  intresseförfrågan ut i regionerna. Kvarstår. 
 

11. Tidningen     
Tidning nr 02 – 2021 manusstopp den 17 maj med temat Hemarbete / Distansarbete – olika 
aspekter ur ett arbetsmiljöperspektiv.  
Ann-Beth  kan börja skriva ihop något underlag om distansarbete. WHO artikel. 
Artikel i tidningen ”Mitt i…” buller hemma – Lars och Thomas – lösningsorienterat m tips och 
råd. 
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Jessica skickar den digitala utgåvan till Thomas för publicering på hemsidan. 

               Bengt meddelar att det är relativt få tidningar i retur. Bra.  

12. Regionerna  
Samtliga regioner har digitala möten via Skype eller liknande på grund av Covid-19 pandemin. 
 
Region Norr – Johan Nylander – Sandra -> har skickat ut medlemsinfo, se bifogat. Där vi berättar 
om våra utbildningar samt försöker engagera fler att ha utbildning/inspirationsstunder och 
berätta om sina kunskaper/erfarenheter samt försöker få in fler bidrag till medlemstidningen. 
Vid senaste årsmötet valdes Olle Nygren från Umeå in i vår styrelse och Roger Lindahl avgick. Vi 
tackar Roger för många års engagemang i föreningen.  
Styrelsemöte 15 april, se bifogat. 
87 anslutna medlemmar. Ungefär 60% av medlemmarna har betalt avgiften för 2021.  
Vi har idag 180 443 kr på banken. Inbetalning till RIKS ska göras. 

  
               Utbildning Mätning och mätstrategier den 12/5 
  

Distansutbildning i Kemiska hälsorisker, personlig skyddsutrustning, gasvarnare och 
direktvisande mätutrustning. Prel. plan att genomföras månadsskiftet maj-juni, där en 
inspelning av utbildningen ligger öppen en tidsperiod och att det ca. två veckor senare blir 
interaktiv uppföljning med frågor. 

  
På årsmötet för RIKS  kommer en sammanställning över utbildningar som genomförs i reg. Norr 
att presenteras under punkten digital pedagogik. 

  
Fråga till RIKS -  Namnbyte av föreningen ska göras till Bolagsverket efter att 
årsmötesprotokollet har justerats.  Kostnaden för namnbytet är 900 kr. Vem står för den 
avgiften?  

 
- Region Stockholm - Elisabeth Selander – Styrelsemöte den 27 april.  

-Genomgång av betalande medlemmar. Beslut om att tillskriva de som ännu inte betalt. 
-Kassastatus: 94640,40 kr   37 st medlemmar har betalt 500 kr och 9 har betalat halv avgift.  
Kontakt tas med Astra och Scania med anmodan om betalning. Medlemmar anställda på Scania 
får personligt meddelande.  
-Lasse i parken träff innan sommaren, Elisabeth hittar ett datum och mejlarut inbjudan.  
-Nya stationer i Säkerhetsparken, Arlanda. Förslag ny träff i Augusti. 
-Förslag på Enkät -hur de fungerar i sin organisation, är man i forum där man tar beslut?I HR-
organisation/supportorganisation stor skillnad mot att sitta i linjen. Arbetsgivarens ansvar. Inbyggd 
företagshälsovård. Viktigt med syftet och hur vi ställer frågorna.  

 
Region Mitt – Carola Jansson –> Årsmöte den 19 mars. Delvis ny styrelse, Jenny  Morin kassör, 
Carola ordförande, Frida sekreterare. 1ta styrelsemötet avklarat. Påbörjat ett arbete med att 
rekrytera medlemmar. 
 
Region Småland – Lars Engman – Thomas -> 25 maj skall man avhålla digitalt årsmöte. 
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Region Väst – Mats Andersson – Mats -> Årsmöte den 21 april. En delvis ny styrelse och har en 
ny kassör. Bengt S. föreläste på årsmötet vilket var uppskattat. Försök med att planera en 
utbildning till hösten. 
 
Region Syd – Marie Rasmusson – Bertil -> Årsmöte i april /efter påsk.  

 
13. Årsmöte  

Innehåll: Distansarbete. Sandra har en kontakt på MSB. Ann-Beth: Digital pedagogik. Ngt från 
Vibrationscentrum. Hans kollar med Hans Lindell 
Beslut: Digitalt möte den 25 maj 2021 kl 13.00. En arbetsgrupp (Elisabeth, Bengt och Mats) 
förbereder med vilka hålltider som gäller inför mötet utifrån satt datum– motioner. 
Jessica håller i innehållet och tidplan. 
Elisabeth i strukturen: Agenda, kallelse, valberedningen, verksamhetsberättelse, Årshjulet.  
Motioner skall var styrelsen tillhanda senast 17 maj. 
 
 

14. Kommande aktiviteter – 
Viktigt att här påminna om att alla medlemmar är välkomna på alla arrangemang som Riks och 
Regionerna anordnar. Detta i kraft av att man är medlem i SAMS.  
Årsmötet, se ovan 
Samverkansforum till hösten 
 

15. Övriga frågor   
- Handboken – revidering pågår. Hans o Ann-Beth. 
diskussion om fonten, enklare språk, alla uppmanas att läsa igenom och komma med förslag till 
AnnBeth. 
 
- Kontakt – samarbete med lärosätena, KTH, MYNAK, YA (Yrkesakademin).   
Nästa möte i april -21. 
 
-Utbildningsgrupp: Ann-Beth sammankallande, Johan Nylander, Bengt Sahlin, Lars Bergh, 
Thomas Lagö.  
Utbildningsgruppen har sammanställ en litteraturöversikt för arbetsmiljöutbildningar.  
AML, SAM, OSA brandinfo etc. 
Listat tänkbara lärare, kompetensbedömningar. 
Sammanställningarna översändes av AnnBeth vid mötet. 
Beslut: Sammanställningarna sändes till Mynak för information om vilka resurser som finns 
tillgängliga. Kvarstår. 
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- Vibrationscentrum - Göteborg 
Beslut: 2 personer anmäls från SAMS; Hans Åhman och Thomas Lagö. 
Status: det är ännu ingen uppstartat. Hans håller sig uppdaterad. 
 
 

16. Nästa möte 
Styrelsemöte via Teams kl 19.00 – 21.00    
Kallelse utsänt via outlook av Jessica med länk till mötet 
Nästa möten: 18 maj. 
Årsmöte 25 maj 2021, kl 13. 
 
SAMS Riks meddelar regionerna när styrelsemötena äger rum. 
 

17. Ordförande avslutar möte 
 

 

 
Vid anteckningarna:       Justeras: 
 

Elisabeth Selander               Bengt Sahlin  

Elisabeth Selander       Bengt Sahlin    

       


