
 

 
 
SAMS region Norr, Styrelsemöte nr 2, 2022-02-24 via Teams 
 
Närvarande: Johan Nylander, Göran Runsvik, Olle Nygren, Johanna Danell och Sven Backman, Ingrid 
Liljelind, 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 187 200 kr på kontot. Alla medlemsavgifter har inte betalats in ännu. 
 

4.1. Budget 
Genomgång av Görans budgetförslaget som blir styrelsens förslag till budget 2022. Med fler 
aktiviteter/utbildningar för medlemmarna planeras ett underskott på 29 kkr.  

 
5. Medlemmar, uppföljning 

 
5.1. Nya medlemmar 

97 medlemmar i dagsläget, tre nya medlemmar på gång. Förslag att uppmärksamma den 
100:e medlemmen. 

 
5.2. Värva ännu fler! 

Tre nya medlemmar på gång.  
 

6. Enkät och frågor 
Genomgång av enkäten med uppdateringar av frågorna. Skickas ut till medlemmarna med 
övrig kallelse inför årsmöte och resultatet redovisas på årsmötet. 

 
7. Utbildningsplan 2022 

 
7.1. Buller… 

Ingen tidpunkt är bestämd för genomförandet av utbildningen. [Ingrid] bevakar när den kan 
genomföras. 
 

7.2. Fallskyddsutrustning 
Kommer att genomföras av Patrik Almgren innan sommaren, digitalt. 
 

7.3. Repetition kemiska hälsorisker 
Olle kommer att genomföra repetition av kemiska hälsorisker. Inspelad föreläsning med 
frågestund som uppföljning. 

 
8. Verksamhetsplan 2022 uppföljning 

Genomgång av verksamhetsplanen, uppdaterades med genomförda aktiviteter. Läggs upp på 
hemsidan [Olle]. 

 



 

9. Planering inför årsmöte 
Ställa samman och skicka ut (senast 10/3) kallelse, dagordning samt enkäten inför årsmötet 
[Johan & Göran]. 
  

9.1. Valberedning 
Material vilka som står för omval utskickat till valberedningen.  
Ytterligare en person behöver utökas i valberedningen. 
 

9.2. Revisorer 
Revisorerna har fått underlag 
 

9.3. Verksamhetsberättelse 
Utkast från Johan, kompletterades under mötet, skickas ut för påseende efter mötet [Johan]. 
Vi genomför digital signering som startas upp av [Olle]. 
 

9.4. Föreläsning 
Programpunkter till årsmötet, Ett SAMS och presentation av medlemsenkäten. 
 

10. Info från RIKS 
 

10.1. Senaste styrelsemötet 
I huvudsak diskuterades förslaget till sammanslagningen till ett SAMS utifrån 
underlaget som skickats till regionerna. Inloggning till medlemssidan ska göras om och 
hanteras via en webbyrå. En arbetsgrupp tillsatt för att genomföra kommande 
Samverkans forum.  
 

10.2. Ett SAMS 
Vi diskuterade kring förslaget från RIKS om förändring till Ett SAMS att driva arbetet 
med en styrelse och i olika arbetsgrupper. Frågan tas vidare vid region Norr årsmöte. 

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

Arbetsmiljöingenjörens/specialistens arbetsuppgifter i fokus  
 

• Idéer och uppslag-kommande nummer…. 
Reportage från föreläsningen om Olycksutredning MSB [Johan]. 
 

12. Lokalombud 
 
• Kommunikation, styrelseprotokoll 

Protokoll är tillgängliga för alla via hemsidan.  
 
Frej i Umeå har genomfört ett teams möte för erfarenhetsutbyte och diskussioner kring 
ett rättsfall.  
 

13. Övriga frågor 
 
• Inga 

 
14. Nästa möte 

 
 
Årsmötet 2022-03-23 kl.13 efter det planeras ett konstituerande möte. 



 

 
 

15. Mötets avslutande 
 
 
 
Vid protokollet, Sven 


