
 

 
 
SAMS region Norr, Styrelsemöte nr 3, 2022-05-12 via Teams 
 
Närvarande: Johan Nylander, Göran Runsvik, Olle Nygren, Johanna Danell, Sven Backman, Ingrid 
Liljelind, och Anita Lindholm 
 

1. Möte öppnades av Johan 

2. Johan är mötets ordförande och Sven för protokollet 

3. Föregående protokoll 
  
Till handlingarna 
 

4. Ekonomi status  
Budgetuppföljning 
Det är 197 451 kr på kontot. Avgift på 16 100 kr ska betalas in till RIKS. Ett antal 
medlemsavgifter har ännu inte betalats in för 2022. 

 
5. Medlemmar, uppföljning 

 
99 medlemmar i dagsläget. Förslag att uppmärksamma den 100:e medlemmen. 

 
6. Utbildningsplan 2022 

 
6.1. Buller… 

Tidpunkt planeras prel. i perioden, slutet av september-början av oktober. [Ingrid] följer upp 
när tid och plats presenteras. 
 

6.2. Fallskyddsutrustning 
Utbildningen genomförd med bra engagemang och frågor. 
 

6.3. Repetition kemiska hälsorisker 
Olle genomför repetition av kemiska hälsorisker med inspelad föreläsning som har legat  
tillgängligt några veckor. Uppföljning med frågestund under v.21. 

 
6.4. Inomhusmiljö & vibrationer 

[Ingrid] tar fram ett förslag på upplägg till nästa möte.  
 

6.5. Personlig skyddsutrustning 
[Göran] undersöker med leverantörer om en regional träff kring personlig skyddsutrustning. 

 
7. Verksamhetsplan 2022 uppföljning 

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

 
8. Diskussion kring ”Ett SAMS” - ställningstagande 

En ingående diskussion kring det förslag som tagits fram från RIKS. [Johan] sammanfattar 
synpunkterna och tar in remissvar från styrelsen innan svaret skickas till RIKS. 
  

 



 

 
 

9. Info från RIKS 
 

9.1. Senaste styrelsemötet 
Styrelsemöte med planering inför årsmötet 19 maj. 
 

9.2. Samverkansforum/årsmöte 
Vi försöker att några kan delta på mötena via Teams 

 
10. Medlemstidning – N2 2022 – 31/1 - Tema: Arbetsanpassning 

Bidrag från oss: 
• Ref årsmötet [Göran och Johan] sammanfattar från årsmötet 
• Utbildning fallskydd [Johan] tar hjälp av Patrik A och skriver något 
 

11. Lokalombud 
 
• Kommunikation, styrelseprotokoll 

Protokoll är tillgängliga för alla via hemsidan.  
 
Lokala ombud valdes på årsmötet. Vi hoppas på att aktiviteter kan komma igång lokalt. 
 

12. Övriga frågor 
 
• Inga 

 
13. Nästa möte 

 
 
Möte 2022-06-13 kl.18.30 [Johan] skickar kallelse 
 
 

14. Mötets avslutande 
 
 
 
Vid protokollet, Sven 


