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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Småland och Öland 
den 4 februari 2022 hos Johan i Jönköping 
 
 
Närvarande: 
Lars Engman 
Bertil Jonsson 
Peder Björklund 
Bengt Christiansson (Teams) 
Olle Wedenmark 
Johan Bernhardsson 
Thomas Lagö (Teams) 
Margareta Karsberg (Teams) 
 
Frånvarande 
Martin Lindahl 
Gert Eriksson 
Lucas Stavervik 
 
§ 1 Mötet öppnas 
Sammanträdet öppnas av ordförande Lars. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
Utsänd dagordning godkändes. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Olle Wedenmark och Johan 
Bernhardsson. 
 
§ 4 Föregående protokoll 
Föregående protokoll från den 3 december föredrogs och godkändes. 
 
§ 5 Rapporter  

• Bertil redovisade läget kring ansökan för en ny YH- utbildning av arbetsmiljö-
ingenjörer i Jönköping. Det finns ett stort behov av nya ingenjörer. Arbete  
pågår just nu för att finna ett antal praktikplatser. Lista finns på hemsidan. 

• Lars kontaktar AV när deras verksamhet öppnat upp efter pandemin för att få 
till ett avstämningsmöte.  

• Lars rapporterade om Mynak´s arbetet kring riktlinjer för synergonomi och 
belysning på arbetsplatsen. Rapporten kan nu laddas ned i pdf- form. Den skall 
ses som en kunskapssammanställning i nuläget. 
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§ 6 Inkomna skrivelser 

• Se Thomas bilagda dokument! 
 
§ 7 Ekonomisk rapport 

• Föreningens kassabehållning var vid årskiftet 94.046.86 kr.   

• Bokslut är gjort och Skatteverket har fått underlag. 

• Ny medlem är Mikael Rosen (säkerhetsspecialist). 

• Vi har tappat 2 medlemmar. En har flyttat till annan region och en i pension. 

• Inbetalningsfakturor för medlemsavgiften är utskickade för 2022. 

• Vi har för närvarande 30 medlemmar. Vi hjälps åt att kontakta personer som 
kan vara intresserade av ett medlemskap. 

• Styrelsen beslutade att stå bakom att studenter får vara med kostnadsfritt i 
SAMS. Förslaget är att Riks tar den kostnaden. Vi ser över Riks lista över 
studenter och vilka som tillhör vår region.  
 

§ 8 Kommande aktiviteter och utbildningar   

• Restriktionerna för Covid-19 pandemin släpps nu den 9 feb. 

• Vi planerar in besök med 3M (Peltor). De arbetar med beteendebaserad 
säkerhet mm. 

• Årsmötet genomförs den 22 april. Ta detta på 3M (Peltor)? Gert kontaktar 

företaget om detta. Inga-Lill inbjuds till att informera om Mynak´s rapport 

kring belysning och synergonomi. 

• Vi är även välkomna till Silvent i Borås. Bertil tar upp tråden igen. Prel i höst. 

• Vi ser ett behov av att skapa egna utbildningar för våra medlemmar. Au tar 
fram ett förslag på lämpliga utbildningar. 

 
§ 9 Övrigt  

• Vi marknadsför vår nya fina hemsida, se denna länk 
https://samssverige.se/om-ftf/bli-medlem/ 

• Varje medlem måste skapa sin egen inloggning och ett unikt lösenord. 

Kontakta Thomas Lagö för att få detta att fungera! Bertil mailar ut en 

påminnelse om vikten av att lösa inloggning på hemsidan.  

• Beslut att kontakta Ingenjörshögskolan i Jönköping för sonderande samtal 
kring att återuppta utbildningen till Arbetsmiljöingenjör. Lars håller i detta. 

• Läs gärna Svenskt Näringslivs rapport ”AV 2.0” kring synen på 
Arbetsmiljöverket. Styrelser önskar en återgång till ett 
samarbete/informationsutbyte med AV. 

• Vi ser på ytterligare aktiviteter för styrelsen och våra medlemmar. 
 
 
 

https://samssverige.se/om-ftf/bli-medlem/
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§ 10   Mötesdagar 2022 

• Vi ses den 10 juni (sommarlunch + troligen hos Olle), 23 september (hos 
Johan), 16 december (jullunch), plats meddelas senare. 

• Årsmötet genomförs den 22 april. Se ovan! 
 
§ 11 Mötet avslutas 

• Ordförande tackade för intresset och sammanträdet förklarades för avslutat. 
 
 
Har du som medlem något tips eller önskemål på aktivitet så hör gärna av dig! 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 

_________________________________ 
 
Bertil Jonsson 
Sekreterare 
 
 
 
 
______________________________ 
Lars Engman 
Ordförande     
 
 
 
___________________________________ 
Olle Wedenmark  
Justerare 
 
 
 
 
___________________________________ 
Johan Bernhardsson 
Justerare 


