
 

 
 
SAMS region Norr, Styrelsemöte nr 7, 2021-12-02 via Teams 
 
Närvarande: Johan Nylander, Göran Runsvik, Ingrid Liljelind, Johanna Danell och Sven Backman 
Frånvarande: Olle Nygren och Sandra Flinthammar 
 
1. Möte öppnades av Johan 

2. Johan är mötets ordförande och Sven för protokollet 

3. Föregående protokoll 
  
Till handlingarna 
 

4. Ekonomi status 
 
Det är 143 593 kr på kontot. Göran har gjort aktuella inbetalningar till RIKS. 
Johan har varit i kontakt med Riks ang. hur kostnader ska fördelas mellan RIKS och regionerna 
för utbildningar som erbjuds för hela föreningen. I och med att utbildningen om kemiska 
hälsorisker erbjöds för alla i SAMS bedömer vi att kostnaderna för denna utbildning ska tas av 
Riks. Detta har även beslutats av Riks vid tidigare styrelsemöte. 
 
 

5. Utbildningsplan 2021 
 
 
5.1. Buller… 

  
Ingrid har fått svar att den kan genomföras prel. i februari nästa år, fysiskt alternativt digitalt. 
Kostnader kan tillkomma om det behövs lokal. [Ingrid] följer upp planeringen med datum och 
förutsättningar så att kallelse kan komma ut i tid. 
 

5.2. Olycksutredning MSB 
 
Sandra har kontakt med MSB och fått ett förslag på en inledande föreläsning från MSB med 
möjlighet till fördjupning via Karlstads universitet. [Johan] följer upp med Sandra och MSB för 
att planera ett genomförande. 
 

5.3. Bidrag från medlemmar, utskick… respons…. 
 
Uppföljning gjordes från den tidigare medlemsenkäten (2019). Johan undersöker upplägg för 
utbildning kring fallskyddsutrustning. 

 
• ….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 
Vi är 88 anslutna medlemmar idag, två nya sedan senaste uppdateringen. 
 

• Värva fler…? 
Några nya medlemmar är på väg in. Göran har skickat ut informationsmaterial. Johan 
har kontakter via pågående utbildningar.  
En del problem med hemsidan för SAMS att kunna registrera sig som medlem, det är 
påtalat till RIKS.  

 
 
8. Info från Riks 

 
• Senaste styrelsemötet 

Olle är regionens representant i RIKS styrelse som hade möte v.47. Där avhandlades, 
planering inför årsmöte, tidningen, ekonomi, medlemslistor och rapporter från 
regionerna. En komplex fråga under diskussion om föreningen ska vara en riksförening.  
Nästa möte i RIKS 2021-12-14 

 
9. Medlemstidning – N1 2022 – 31/1 - Tema: 

Arbetsmiljöingenjörens/specialistens arbetsuppgifter i fokus  
 

• Idéer och uppslag-kommande nummer…. 
Intervjua personer om arbetsmiljö från olika industriprojekt i norr som ett återkommande 
tema. Många spännande investeringar pågår i norr med Northvolt, Hybrit/SSAB, 
Obbola/SCA, Boliden, Husum, Vindkraft m.fl. 
 
 

10. Lokalombud 
 

• Kommunikation, styrelseprotokoll 
Protokoll är tillgängliga för alla via hemsidan. Inte några aktiviteter från lokalombuden på 
grund av begränsade möjligheter för möten. Hoppas på bättre möjligheter till aktiviteter 
under nästa år. 

 
 
11. Övriga frågor 

 
• Diskussion: Hur kan vi aktivera regionens medlemmar mer? 

 
Frågan flyttas fram till senare tillfälle med ett fysiskt styrelsemöte. 

 
12. Nästa möte 
 

Kommande möte 2022-01-20 kl. 19.00 
 

13. Mötets avslutande 
 
 
 
Vid protokollet, Sven 


