
 

 
 
SAMS region Norr, Styrelsemöte nr 5, 2022-08-22 via Teams 
 
Närvarande: Johan Nylander, Göran Runsvik, Sven Backman, Ingrid Liljelind  
Ej närvarande: Olle Nygren, Johanna Danell 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  
Budget 
Det är 184 861 kr på kontot. Ett antal medlemsavgifter har ännu inte betalats in för 2022. 
Göran har skickat ut påminnelser.  
Förslag för motion till årsmötet hur medlemskapet ska hanteras vid obetalda medlemsavgifter 
efter flera påminnelser.   

 
5. Medlemmar, uppföljning 

 
Inga nya medlemmar sedan senaste mötet. Johan kommer att träffa studerande när 
Arbetsmiljöutbildningen startar upp i Sundsvall. 
 
 

6. Utbildningsplan 2022-2023 
 
 

6.1. Buller 
Planerad till 19 oktober 10-14, i Domsjö och genomförs av Hans Pettersson och Bodil Björ. 
Inbjudan till medlemmar är utskickad 22/8 av [Göran] 
   

6.2. Inomhusmiljö och vibrationer 
Utbildning för inomhusmiljö planeras att genomföras som webinar prel. v.47. [Ingrid] planerar 
utbildningen med en kollega. 
Utbildning med vibrationer planeras till våren 2023, förslag v.17-19. Genomförs på lämplig ort 
för att kunna göra praktiska övningar. 
. 

6.3. Personlig skyddsutrustning 
[Göran] har kontaktat Ahlsell som har engagerat 10-12 leverantörer för en liten mässa kring 
personlig skyddsutrustning att genomföras i samband med nästa årsmöte 23 mars 2023, 
Sundsvall. 
 

 
7. Verksamhetsplan 2022 uppföljning 

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

 
8. Info från RIKS 



 

 
8.1. Senaste styrelsemötet 

Ingen information att rapportera. 
 

9. Medlemstidning – Nr3 2022 
 

[Göran] har skickat in reportage från lokalträff i Sundsvall 3 juni. 
Reportage från Bullerutbildningen ska kunna hinnas med. 

  
10. Uppslag kommande nummer, manusstopp 17/10 

 
Inget tema framtaget.  

 
11. Lokalombud 

 
Inga planerade lokalträffar. [Johan] skickar ut till lokalombuden att fundera/planera lokalträffar 
under hösten. 
 

 
12. Arbetsmiljöingenjörsutbildning YH, Skellefteå-Sundsvall 

 
Stort intresse för YH utbildningarna i arbetsmiljö i såväl Skellefteå och Sundsvall. Första 
årskullen från Skellefteå har nu genomfört utbildningen har lätt att få arbete. Sundsvall som 
körde igång hösten 2021 startar sitt andra år och än så länge inga avhopp och gott om 
kvalificerade sökande för de som börjar HT 2022. Johan planerar att delta då de startar V35 i 
Sundsvall och göra reklam för SAMS. 
 

13. Nästa möte 
 

 
Möte 2022-09-28 kl.18.30 [Johan] skickar kallelse 
 
 

14. Mötets avslutande 
 
 
 
Vid protokollet, Sven 


