
 

 
 
SAMS region Norr, Styrelsemöte nr 8, 2022-12-01 via Teams 
 
Närvarande: Johan Nylander, Göran Runsvik, Sven Backman, Ingrid Liljelind, Anita Lindholm och Olle 
Nygren Ej närvarande: Johanna Danell  
 

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 183 451 kr på kontot. Uppföljning av budget enligt verksamhetsplanen. Mindre pengar 
än budgeterat har använts p.g.a. färre medlemsaktiviteter.  
Ett nytt bokföringsprogram är införskaffat där supporten upphört för det gamla.   
 

5. Medlemmar, uppföljning 
 

103 medlemmar för dagen. Några nya har kommit in via hemsidan. Den fungerar nu att anmäla 
och kunna betala medlemsavgiften direkt. Olle administrerar LinkedIn gruppen där man som 
medlem får söka tillträde. 
Uppdatering av välkomstbrevet som skickas ut till nya medlemmar [Johan]. 
 
 

6. Utbildningsplan 2022-2023 
 

6.1. Inomhusmiljö V47 22/11  
Utbildningen genomförd via Teams med 25 anmälda + att några deltog i grupp. Med en del 
teknikstrul så var ändå utvärderingen huvudsakligen positiv. Kursdokumentation är utskickad. 
   

6.2. Vibrationer 27/4 
Utbildning i vibrationer är planerad till den 27/4 2023. Uppdatering med program och anmälan 
kommer i början av 2023 [Ingrid]. 
 

6.3. Personlig skyddsutrustning (i samband med årsmötet) 
[Göran] följer upp planeringen med Ahlsell som har engagerat 10-12 leverantörer för en liten 
mässa kring personlig skyddsutrustning att genomföras mellan 9-12 i samband med årsmötet 
som då blir den 16 mars 2023 i 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 



 

Olle är representant i styrelsen och ingår i arbetsgruppen som utreder möjligheten till 
”Ett SAMS”. Från det tidigare remissförslaget önskades det återkoppling från 
medlemmarna i regionerna. Arbeten pågår med hur olika delar ska anpassas vid en ev. 
förändring till ”Ett SAMS”. Nästa möte i arbetsgruppen, 8 december. 
 

8.2. Ett SAMS, genomgång enkätsvar 
Medlemsenkät är utskickad i vår region kring remissförslaget. F.n. har 15 svar inkommit 
som skickas vidare till arbetsgruppen. Fråga diskuterades inom mötet där beslutet tas 
av medlemmarna på kommande årsmöte i RIKS. 

 
 

9. Medlemstidning – Nr4 2022 
Tema: Nummer1 2023 Direktvisande instrument på arbetsmiljöområdet (mätning luftkvalitet).  
Manusstopp 31/1. 

Ingrid skriver om inomhusmiljöutbildningen 
Johan kollar med Göran Okerman i Sollefteå 
Olle har olika uppslag att skriva om direktvisande instrument, [Johan] kollar lite mer med 
redaktionen vad som passar. 

  
 

10. Lokalombud  
 

• Inga lokalträffar planerade före jul. 
 
 

11. Nästa möte 
 

Nästa möte 2023-01-26 kl.18.30 [Johan] skickar kallelse 
 

12. Mötets avslutande 
 
 
 
Vid protokollet, Sven 


