
 

 
 
SAMS region Norr, Styrelsemöte nr 6, 2021-09-22 via Teams 
 
Närvarande: Johan Nylander, Göran Runsvik, Olle Nygren, Ingrid Liljelind och Sven Backman 
Frånvarande: Johanna Danell och Sandra Flinthammar 
 
 
1. Möte öppnades av Göran 

2. Göran är mötets ordförande och Sven för protokollet 

3. Föregående protokoll 
  
Till handlingarna 
 

4. Ekonomi status 
 
Vi är 86 anslutna medlemmar idag och alla medlemsavgifter är inbetalda. Det är 159 593 kr på 
kontot. Kvarstår en inbetalning till RIKS på 3000 kr [Göran]. 
Fråga att utreda hur kostnader ska fördelas mellan RIKS och regionerna för utbildningar som 
erbjuds för hela föreningen. [Johan]  
 
 

5. Utbildningsplan 2021 
 
 
5.1. Buller utbildning till hösten… kan det vara dags nu 

  
Ingrid har ställt frågan om den kan genomföras, och planen är att genomföra utbildningen 
under nov/dec i år, fysiskt alternativt digitalt. [Ingrid] följer upp planeringen. 
 

5.2. Olycksutredning MSB 
 
Sandra har kontakt med MSB. De verkar ha fullt upp och det tar tid att få något besked från 
dem. Sandra stöter på och stämmer av så att kontakten fortfarande är aktuell. 
 

5.3. Kemi Olle/Roger uppföljning 
 
En andra omgång av utbildningen genomförd och har legat tillgänglig under september med 
71 anmälda deltagare från alla regionen inom SAMS. Olle följer upp med frågestunder där 
deltagande hittills varierat. 

 
 

5.4. BAS P/U sept uppföljning 
 
Johan har genomfört utbildningen den 16 september, med aktiv deltagande från de 18 
anmälda inom region Norr. En fråga från kursen om att skapa gemensam Teams grupp för 
olika frågeställningar. [Johan] undersöker förutsättningarna för en Teams grupp. 
 
 
 



 

5.5. Bidrag från medlemmar, utskick… respons…. 
 
Ingen uppslag eller önskningar har kommit in från medlemmarna. 

 
• ….mer idéer – distans-live…. 

 
Inget aktuellt. 

 
6. Genomgång/avstämning Verksamhetsplan 2021 

 
Genomgång av Verksamhetsplanen. Den uppdateras och finns tillgänglig på hemsidan.  [Olle] 
 

7. Medlemmar, uppföljning 
 

• Nya medlemmar 
En medlem har kommit till via utbildningarna.  
 

• Värva fler…? 
Ett antal kontakter har gjorts från Göran och Johans sida som vi får vilka som kan bli nya 
medlemmar... 

 
• Medlemsbroschyren, hur använda? 

Klar att användas. 
 
8. Info från Riks 

 
• Senaste styrelsemötet 

Olle är regionens representant i RIKS styrelse. Genomgång av agendan inför 
Samverkansrådet den 29/9 som kommer att genomföras via Teams. Några punkter 
diskuterades mer ingående. Johan och Olle försöker delta vid mötet. [Olle] skickar länk 
och agenda till alla i styrelsen och lokalombuden som också får möjlighet att delta. 
I övrigt vid RIKS möte avhandlades ekonomi och medlemmar. 

 
9. Medlemstidning – Nr3 2021 – 18/10  
 

• Tema medicinska kontroller 
Ingrid jobbar med en utbildning som berör ämnet men har inget material klart till 
manusstopp. Ev. material från medlemmar kring gravida kvinnor kan komma in. 
 

• Idéer och uppslag-kommande nummer…. 
Vi hoppas kunna ha artiklar från utbildningarna i Kemi och BAS-P/U till manusstopp 18/10. 
 

• Industriprojekt i norr, Northvolt mm 
Inget material aktuellt. 
 

10. Lokalombud 
 

• Kommunikation, styrelseprotokoll 
Protokoll är tillgängliga för alla via hemsidan men [Johan] skriver ett utskick till 
lokalombuden med medlemsbroschyren och för att engagera och få mer återkoppling 
lokalt.  
Olle skickar inbjudan till lokalombuden för Samrådsmötet, se p. 8 



 

 
 
11. Övriga frågor 

 
• En arbetsmiljöingenjörs utbildning har nyligen startat i Sundsvall med ca. 30 deltagare 

från hela landet, där Johan hållit i en kurs arbetsmiljökunskap. 
 
12. Nästa möte 
 

Kommande möte för året: 
Torsdag 28/10 kl. 19.00 – 20.30.  
Torsdag 2/12 kl. 19.00 – 20.30. 
 

13. Avslut 
 
 
 
Vid protokollet, Sven 
 
 
 
 
 
  


