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Bilaga till SAMS Riks styrelsemöte 25 jan 2022 

Ett  SAMS 
Sammanställt av Carola Jansson och Jessica Pondman Lagerström 

 

En tanke har väckts i SAMS om att Regionerna inte behöver finnas på grund av fysisk närhet längre, 

då vi lever i en digitaliserad värld och att organisationsformen känns något förlegad. Förr var 

föreningen betydligt större samt att tekniken inte fanns. 

Det finns en vi/dom känsla mellan regionerna som vi vill motverka, och de eldsjälar som finns, bör tas 

tillvara för en medlemsnytta och inspirera i ett större sammanhang. Vi tror då också att det kan ge en 

positiv effekt i föreningen. 

I vissa regioner har det varit svårt att rekrytera styrelse, som leder till ett ”förlamande” arbete i 

regionen, Andra regioner blomstrar med mycket energi. 

 

Vi har försökt att formulera positiva och negativa effekter/farhågor i detta dokument och vill ha era 

tankar med som underlag. Kan vi skapa Ett SAMS eller måste de gamla regionerna bestå? Fyll på med 

farhågor eller positiva effekter och kom gärna med ytterligare förslag på hur vi skulle kunna 

organiseras över hela Sverige.  

Positiva effekter på en sammanslagning: 

Alla medlemmar får samma möjligheter, utbud av utbildningar osv 

Nya medlemmar får alla samma ingång, information osv 

Det kan bli lättare att rekrytera nya medlemmar, när vi kan visa en större aktivitet i föreningen 

Ingen tunga roller behövs i regionerna – Ingen kassör, ordförande, sekreterare, extra årsmöten osv 

Då vi alla arbetar ideellt i föreningen, så effektiviserar vi arbetet och delar bättre på arbetsbördan. Vi 

behöver inte, som vissa av oss, sitta i dubbla styrelser. 

Det borde bli lättare att få en vi känsla i föreningen. 

Det blir enklare att dela med sig arbeten mellan arbetsgrupper, få inspiration och sprida till alla 

medlemmar istället för att hålla allt inom regionerna. 

Det blir samma medlemsavgift oavsett var du bor, och ingen behöver fundera över varför måste vi 

betala till en rix-styrelse och vad den sysslar med. 

Den digitala världen gör det lättare att ses oavsett var du bor. 

Det blir inte lika formellt att arbeta i en arbetsgrupp, som att arbeta i en styrelse. 
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Negativa effekter på en sammanslagning: 

Får inte full koll på regionens/arbetsgruppens ekonomi 

Vi tappar kontrollen över ”sin” regions planering och den lokala förankringen och närheten (upplevd) 

Det är lättare att gömma sig bakom en styrelse med färre individer, i stället för i en mindre förening 

(region) 

Kassören får en större arbetsbörda 

Det blir svårare att få till en middag med styrelsen eller i en arbetsgrupp, som tack för ett gott arbete, 

då vi finns utspridda över landet. 

Det blir svårare att administrera utbildningar om det går ut till fler medlemmar som dessutom finns 

spridda över landet. 

Hur har vi tänkt att föreningen ska organiseras? 
En större styrelse med flera arbetsgrupper bildas, bestående av: 

Ordförande samt vice ordförande 

Sekreterare samt vice sekreterare 

Kassör samt vice kassör ev. köps in pga. arbetsbördan 

En utbildningsgrupp – Som ordnar föreläsningar och fortbildning till alla våra medlemmar 

Medlemsnyttagrupp – Funderar över vad som ger våra medlemmar mervärde. Gör upprop om träffar 

i olika former. 

Hemsidegrupp – Administrerar hemsidan 

Grupp för Tidningen, nyhetsbrev och LinkedIn (flera sociala medier?) – Ser som sin uppgift att sprida 

kunskap om Arbetsmiljö, vad SAMS står för och vad som är på gång 

Flera arbetsgrupper? Finns det flera förslag? 

 

Utbildningar erbjuds alla medlemmar. Utbildningar erbjuds på plats, men kan erbjudas som 

hybridlösning (även digitalt) eller enbart digitalt. Om stort intresse kanske dessa kan spridas på flera 

orter. Detta arbetssätt borde inte generera mer arbete än att skapa utbildningar lokalt i regionerna. 

Budget- och planeringsarbete behöver göras ordentligt varje år, så de olika arbetsgrupperna får 

mandat att utföra medlemsnytta. De får en budget att hålla sig till och använda efter bästa förmåga. 

Årsmötet kan hållas i samband med t ex AMMs årsmöte eller liknande, och där en middag kan ingå. 

Detta för att vi vet att många medlemmar ändå tänker sig att närvara på dessa typer av tillställningar 

En grupp som jobbar med medlemsnytta sprider upprop om pubkvällar osv runt om i landet genom 

enkla kanaler, till exempel sociala medier, mail osv. 

 

Vi ser fram emot att höra dina synpunkter. 

Arbetsgruppen för ett enat SAMS/Carola Jansson och Jessica Pondman Lagerström 


