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Styrelsemöte SAMS Riks 2022:1 – 25JAN2022 

Datum: 25JAN2022    Plats: Digitalt anslutna via Teams 
 

Närvarande:  
Jessica Pondman Lagerström, Ordf. Region 5 
Bengt Sahlin, kassör, Region 5 
Elisabeth Selander, sekreterare, Region 5 
Hans Åhman, Region 5  
Ann-Beth Antonsson, Region 5  
Lars Bergh, Region 5 
Thomas Lagö, Region Småland&Öland 
Bertil Winér, Region Syd 
Carola Jansson, Region Mitt  
Olle Nygren, Region Norr 
 
Frånvarande:  
Mats Andersson, vice ordf. Region Väst 

1. Ordförande öppnade mötet. 
Jessica öppnade mötet med kort bakgrund för dagens möte. 
Ursprungligen planerad 16.00- 19.00 men kortades till att avslutas 18.00 
 

2. Godkännande av dagordning   

Dagens förlängda möte sker via Teams  pga fortsatt pandemirestriktioner, istället för det 
planerade IRL. Under punkten Övriga frågor: 
- SAMS Studentnätverk 
- SAMS medlemskap i SIS TK301 
- Ett SAMS (regioner / styrelser ->”medlemsgrupper”) se bifogad fil 
- Riksstyrelsens arbetsgrupper – identifiering, sammansättning, rapport 
 

3.  Val av sekreterare samt justerare. 
Elisabeth skriver. 
 

4. Föregående mötens protokoll 
Nr 11–21 utsänt. Protokollet lägges till handlingarna och läggs upp på hemsidan.   
 

5. Verksamhetsplan – vision, strategi 
Aktiviteter enligt VP pågår. Bifogas i punkt 14. 
Verksamhetsplan, uppdaterad och ligger protokoll, löpande. 
Samverkansforum våren 2022, Årsmöte preliminärt i maj-22, Tidningen no 1-2022 
 

6. Aktuella externremisser. 
Bertil –    inget nytt 
 

7. Ekonomi  
Kassastatus och Fonden: DEC 2021 
Balans- och resultatrapport utskickat av Bengt inför mötet.  
kassa: 78 087 kr  
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8. Marknadsföring och rekrytering  
-SAMS medverkar på bland annat YH utbildningar ger ett visst tillskott i 
medlemsrekryteringen. Rekrytering sker även via KTH:s kurser 
 
-Marknadsföringsgruppen har gjort upp en lista över de olika utbildningarna med 
kontaktpersoner. Gruppen har bokat ett möte den 31JAN.   
Bengt har sänt en lista över kontaktpersoner. Denna skall löpande uppdateras. 
 
-Nätverk för studenter – Bengt har kontakt med studenterna. Thomas har lagt upp en sida 
för studenterna på hemsidan under fliken Arbetsmiljö.  
Dock behöver man vara inloggad för att se den och ha tillgång till sidan. 
 
 

9. Hemsidan & LinkedIn & Tidning 
Hemsidans information om hur man blir medlem i föreningen skall uppdateras. Det är 
fortfarande oklart. Lars B och Thomas L ser igenom proceduren. För medlemskap i 
föreningen, inte enbart för inloggning till hemsidan. 
Lars B uppgav en kostnad  på 25 000:- för webbyrån. 
 
Thomas sänder en lista över de som nu har en ”profil” på hemsidan, till 
Elisabeth. Den listan skall checkas av mot regionernas medlemslista för att säkerställa att de 
som vill bli medlemmar också betalar medlemsavgiften. Elisabeth sänder över listan till 
regionerna för genomgång av ”sina” medlemmar. 
 
Lars B föreslår att inloggningsprocedurerna läggs över på en webbyrå att utreda och 
klargöra. Samt att uppdatera hemsidan. 
 

10. Admin för LinkedIn är för närvarande Jessica och Olle Nygren. Olle går löpande igenom 
LinkedIn listan och tar bort respektive bjuder in medlemmar till gruppen. 
Tidningen – no 1-22 har manusstopp den 31 januari. Adresslista uppdateras löpande. 
Temat är arbetsmiljöingenjörens arbete. 
 

11. Regionerna  
Samtliga regioner har digitala möten via Skype eller liknande på grund av Covid-19 
pandemin. 
 
Region Norr – Johan Nylander – Olle ->  
Region Stockholm - Elisabeth Selander –>  
Region Mitt – Carola Jansson – >  
Region Småland – Lars Engman – Thomas ->  
Region Väst – Mats Andersson – Mats -> -  
Region Syd – Marie Rasmusson – Bertil ->  
 

12. Kommande aktiviteter – 
Nästkommande styrelsemöte tar upp planering för ett Samverkansforum möte våren 2022 
IRL och digitalt samt årsmöte. 
 

13. Övriga frågor   
-RISE - 24 november seminarium för medlemmar. Hans deltog. Fått presentationsmaterial. 
Var ska det placeras? Har föreningen ett gemensamt ”moln”?   
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- SAMS Studentnätverk -Bengt, Hans, Johan Nylander 
Utbildning i Sundsvall – Arbetsmiljö o Säkerhet. 
LIA-placeringar. Studenterna behöver hjälp och kontakt med företag för placeringar i olika 
bolag. Hans Å har ordnat kontakter inom PEAB för placeringar.  
Thomas har uppdaterat hemsidan för studenterna, under en kategori STUDENT. 
Diskussion om huruvida en student ska betala hel eller del av avgift. Thomas föreslår att 
studenterna är avgiftsfria. Brukligt i andra institutioner / länder.  
Vilken typ av student? Hur vet man att studenten nu har blivit yrkesaktiv? 
 YH utbildningen är heltidsstudier tex. 
Avgiften för student och/eller pensionär är olika i regionerna. 
 
- SAMS medlemskap i SIS TK301 
Beslöts att ta kostnaden för deltagande i TK 301- arbetsmiljöledningssystem TK 301, ISO 
9001/14001/45001/standarderna. Regelbunden presentation till styrelsen och föreningen. 
Bertil W tar kontakt med Diego Rebeggiani för att klargöra vilka insatser som krävs. Åter på 
nästa möte. Johanna Forsberg, kollega som gärna är med och bidrar. 
 
- Ett SAMS (regioner / styrelser -> ”medlemsgrupper”  -> Konsekvensanalys.  
  Fördelar v.v. nackdelar. Diskussion / analys med anledning av att regionerna under lång tid 
haft svårt att fylla sina styrelser med medlemmar som vill satsa på att sitta i lokal styrlse. 
Dessutom har diskussion varit angående att regionerna har olika medlemsavgifter.  
Jessica och Carola har utarbetat ett dokument som genomgicks på mötet. Denna föreslagna 
förändring måste processas dels i Riksstyrelsen och på årsmötet men också på remiss ute i 
regionerna. Styrelsemedlemmarna ombedes att ta frågeställningen vidare till sina respektive 
styrelser. Se bifogad fil. 
 
- Riksstyrelsens arbetsgrupper o samarbeten – identifiering, sammansättning, rapport.  
Marknadsgruppen åtog sig att identifiera de olika grupperna. Vilka, vem sammankallar. 
Marknadsföringsgruppen – Lars Bergh, Elisabeth Selander, Mats Andersson 
Redaktionsgruppen/tidningen – Jessica Pondman Lagerström, Bengt Sahlin, Elisabeth 
Selander, Martina Hallgren 
Hemsidan – Thomas Lagö, Lars Bergh 
Certifiering av yrket och titeln – Arbetsmiljöingenjör – AnnBeth Antonsson 
 
- Samarbetspartner 
Utbildningsgrupp, bidrar med kunskap i olika utbildningsinstanser, kontakt med och inför 
nya utbildningar – lämplig studielitteratur, föreläsare, bollplank till Mynak, deltar i 
samrådsgrupp med Mynak. – AnnBeth Antonsson, Lars Bergh, Johan Nylander, Thomas Lagö, 
Bengt Sahlin. 
RISE – Vibrationscentrum – Hans Åhman, Thomas Lagö 
SIS, TK301- arbetsmiljöledningssystem TK 301, ISO 9001/14001/45001/standarderna,  Diego 
Rebeggiani, Johanna Forsberg, Bertil Winér 
SIS, TK440 – JanAnders Kipping - Standardisering av laboratorieutrustning inom CEN/TC 332. 
Arbete bevakas inom standardiseringen i Sverige (SIS) av den svenska tekniska kommitteen 
TK 440. Arbetet inom CEN/TC 332 bedrivs inom flera arbetsgrupper, ”working groups” 
förkortas WG, som aktivt bevakas inom TK 440. 
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14. Nästa möte 
Styrelsemöte via Teams kl 19.00 – 20.30    
Kallelse utsänt via Outlook av Jessica med länk till mötet 
Nästa möte:  22 februari via Teams 
nästkommande styrelsemöte, 22 mars, 20 april, 10 maj – ett kort avstämningsmöte,  
19 maj årsmöte 
 
SAMS Riks meddelar regionerna när styrelsemötena äger rum. 
 

15. Verksamhetsplan - upd 

datum Vad ska göras Önskat resultat Vem ansvarar Kommentar Uppföljning, löpande på 
styrelsemöte 

2018 
/ 
2021 

Medlemsrekrytering 
via styrelserna – 
kontakt med kollegor 
som inte är 
medlemmar ännu. 
Använda kontaktnätet. 

Ökat medlemsantal -> 
KMA och EHS funktionärer 

Ann-Beth & Hans 
Marknadsföringsgruppe
n  

Underlag har 
tagits fram 
Broschyren  
Tidningen 

Underlag sänds 
KTH studenter - 
Bengt S 

2018 Kontakt tas med FHV 
och de olika hälsorna – 
medlemsrekrytering 

➔ Peter Munck 

Identifiera de olika 
arbetsmiljöspecialisterna som 
verkar i olika positioner inom 
företag och hälsor och inte är 
medlemmar i FTF-SAMS 

Marknadsföringsgruppe
n 
Ref artikel i tidningen  

Redaktionsrådet 3 års plan 
 

Aug 
2021 

repri
s 

Säkerställa att vi får 
remisser från 
Arbetsmiljöverket, nya 
föreskrifter 

 Bertil W 
 
info@samssverige.se 
 

Kolla om detta 
redan fungerar 

Bertil kontakt AV – 
pågår löpande 
BW sänder aktuell 
mailadress till AV.  

Aug 
2021 

Vidareutbildning för 
föreningens 
medlemmar 
arbetsmiljökompetens
, yrkesutbildning,  
 

Regionerna tar över 
utbildningarna / 
kompentensutveckling för 
medlemmar 

Styrelsen tar upp den 
29/9  på 
Samverkansforum 

 Löpande 
Arbeta vidare med 
frågan 
Medlemsförmån 
Träffar med 
erfarenhetsutbyte 

 Identifiera seminarier 
och kurser av intresse 
för föreningens 
medlemmar och 
sprida information om 
dessa 

Hjälps till att sprida info om 
möjlighet till 
kompetensutveckling 

Styrelsen 
Beredning av …. 

Se kalendariet 
på hemsidan  

 

2021 Kontakt – samarbete 
MYNAK, via Mynak 
kan vi nå de som 
planerar att starta 
arbetsmiljöutbildninga
r 

samarbete med lärosätena 
som startar 
arbetsmiljöingenjörsutbildning
ar och liknande 
 

Ann-Beth 
sammankallande i 
utbildningsgruppen, 
Johan Nylander, Bengt 
Sahlin, Lars Bergh, 
Thomas Lagö. 

Utbildningsgrup
pen har utsett 
en representant 
som 
representerar 
SAMS vid 
MYNAKS 
samrådsmöten 

Underlag som stöd 
för utbildningar 
(förslag oå 
litteratur och 
föreläsare) har 
tagits fram 

2020 MYNAK Deltar och samverkar i 
arbetsgrupp 

Mats, Bengt, Hans 
Thomas 

Presentation 
efter nästa 
möte 

 

2021 
- aug 

Kontakt - Utveckling 
av samarbete med 

Byggbranschens 
Säkerhetspark, temat Buller 

Lars B /Thomas / Hans 
 
 

Återkoppling 
nästa möte 

Pågår löpande    
23FEB-21 

about:blank
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olika aktörer  tex RISE 
– vibrationer mm 

Aug 
2021 

SAMS Handbok Uppdateras AnnBeth och Hans Å -> 
Jessica 

Presentation 
30MAR21 

24 aug 21  KLAR 
Publicerat på 
hemsidan 

 Nyhetsbrev Arbetsgrupp Thomas, Carola, Bengt Presentation 
efter nästa 
möte 

Status? 

 Gränsvärden  HGV Buller 
Kemiska hgv 

AnnBeth   

 Verksamhetsplan (VP) 
till Thomas efter varje 
möte till hemsidan.  

Synliggöra styrelsens arbete sekreteraren Tydliggör att det 
inte skall vara 
publikt.  

Löpande 
uppdatering.  
23FEB-21 

Okt-
21 

Yrkestiteln 
arbetsmiljöingenjör 

Diskussion om YH 
utbildningarna och yrkestiteln 
arbetsmiljöingenjör - / tekniker 
Många aktörer, bla Sveriges 
Företagshälsor har synpunkter 
på användningen av 
”arbetsmiljöingenjörs”-titeln 
inom YH-utbildningarna. 

Styrelsen Togs upp på 
Samverkansforu
m. 
 

 

 
16. Ordförande avslutar möte 

 
 
Vid anteckningarna:       Justeras: 
 

Elisabeth Selander    Jessica Pondman Lagerström 
                    
Elisabeth Selander       Jessica Pondman Lagerström  


