
 

 
 

SAMS region Norr, Styrelsemöte nr 1, 2022-01-20 via Teams 
 
Närvarande: Johan Nylander, Göran Runsvik, Olle Nygren, Johanna Danell och Sven Backman, Ingrid 
Liljelind 
Frånvarande: Sandra Flinthammar 

 

1. Möte öppnades av Johan 

2. Johan är mötets ordförande och Sven för protokollet 

3. Föregående protokoll 
  
Till handlingarna 
 

4. Ekonomi status 
 
Bokslut är gjort för 2021 och skickat till revisorerna, ett överskott på 5516kr för året. Det är 
169 451 kr på kontot. Göran har skickat ut för inbetalning av medlemsavgiften för 2022. 
Budgetförslag tas fram till nästa möte [Göran]. 
 
 

5. Utbildningsplan 2022 
 
 
5.1. Buller… 

  
Oklart för tidpunkt att genomföra utbildningen. [Ingrid] bevakar för planeringen när den kan 
genomföras. 
 

5.2. Olycksutredning MSB (11/2) 
 
Kommer att genomföras 11/2, kallelsen har gått ut inom regionen, hittills 20 anmälda. 
 

5.3. Bidrag från medlemmar, utskick… respons…. 
 
Johan har klart med Patrik Jonsson för att planera och utföra en utbildning kring 
fallskyddsutrustning under våren. 

 

• ….mer idéer – distans-live…. 
 
Förfrågan har kommit in till Olle om att göra en ny omgång av kemikursen. Prel. att 
planera in kurs för hela föreningen där RIKS står för kostnaderna. [Johan] 

 

6. Verksamhetsplan 2022 
 
Summering av 2021 års verksamhetsplan där merparten genomförts. Det är fysiska möten som 
har uteblivit p.g.a. pandemin.  
Uppstart av Verksamhetsplanen för 2022. Den är aktiverad och finns tillgänglig på hemsidan.  
[Olle] 
 



 

7. Medlemmar, uppföljning 
 

• Nya medlemmar 
Vi är 92 anslutna medlemmar idag,  
 

• Värva fler…? 
Fem nya medlemmar på ingång bl.a via de pågående säkerhetsutbildningarna.  
 

 

8. Info från Riks 
 

• Senaste styrelsemötet 
Olle är regionens representant i RIKS styrelse. Tidning nr3 har gått i tryck. 
Samverkansforum planeras till våren.  
Nästa möte i RIKS 2022-01-25. Frågor som bl.a. kommer att diskuteras på 
dagordningen utredning för att skapa en gemensam riksförening och medlemskap i SIS 
för att kunna delta i standardiseringsarbeten. 

 

9. Medlemstidning – N1 2022 – 31/1 - Tema: 
Arbetsmiljöingenjörens/specialistens arbetsuppgifter i fokus  

 

• Idéer och uppslag-kommande nummer…. 
Inga aktuella artiklar från vår region har skickats in hittills. 
 
 

10. Lokalombud 
 

• Kommunikation, styrelseprotokoll 
Protokoll är tillgängliga för alla via hemsidan.  
Begränsat med möjligheter för fysiska möten men Frej har kallat till någon aktivitet lokalt 
i Umeå.  
 

11. Övriga frågor 
 

• Handlingar inför årsmötet, [Johan] tar fram Verksamhetsberättelse till nästa möte. [Göran 
& Olle] undersöker för digital signering. 

 

12. Nästa möte 
 

Kommande möte 2022-02-24 kl. 19.00 
 
Årsmötet planeras till 2022-03-23 kl.13 
 

13. Mötets avslutande 
 
 
 
Vid protokollet, Sven 


