Riksföreningen FTF Arbetsmiljös Årsmöte 2018
Verksamhetsåret 2017
FTF Arbetsmiljös Riksförening höll möte den 17 maj 2018 på Ingenjörshuset i Stockholm.
Plats: Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
Närvarande: se bifogad närvarolista
Årsmötesförhandlingarna avhölls på eftermiddagen mellan seminariet angående kvarts av Ann-Beth
Antonsson, adj prof, IVL och Maria Albin, professor KI samt föreläsningen angående
”Säkerhetstänkande, ledarskap och medarbetarskap och trygghet på arbetsplatserna” av brandman
Reine Carlsson, pedagog och beteendevetare.
Avslutades med en gemensam promenad till restaurang Jensens Bøfhus, Vasagatan 26, Stockholm

Årsmötesförhandlingarna
1. Ordförande Mats Andersson hade inte möjlighet att närvara varför mötet öppnades av Jessica
Pondman Lagerström, vice ordf. Alla närvarande hälsades välkomna.
2. Frågan om föreningens medlemmar blivit behörigt kallade.
Medlemmarna har blivit kallade via annons i tidningen, på föreningens hemsida, via mail samt
på LinkedIn. Enhälligt ja.
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet:
Beslut om att Bengt Sahlin, valdes till årsmötesordförande samt att Elisabeth Selander valdes
till sekreterare för årsmötet.
4. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Hans Åhman, Region 5 samt
Henrik Lanner, Region 5
5. Verksamhetsberättelsen
Upplästes och redogjordes av Bengt Sahlin.
Kassören Bengt Sahlin redogjorde för resultatrapporten med kommentarer samt
balansräkningen. Underskottet beror bland annat på att tidningen inte hade inbringat några
annonsintäkter.
Årsmötet godkände Verksamhetsberättelsen och den lades därmed till handlingarna.
6. Revisionsberättelsen
Revisor Jan Erik Kipping redogjorde för revisionsberättelsen.
Granskning genomförd, god revisionssed.
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7. Ansvarsfrihet för styrelsen
Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017 beviljades enhälligt av årsmötet.
8. Val av ledamöter och suppleanter. Beslut enligt nedan
ordinarie ledamöter:
Mats Andersson, Region 8, omval på 2 år, vald till föreningens ordförande
Elisabeth Selander, Region 5, omval på 2 år
Jessica Pondman Lagerström, Region 5. omval på 2 år
Ann-Beth Antonsson, Region 5, 1 år kvar
Raymond Holmström, Region 5, 1 år kvar
Bengt Sahlin, Region 5, 1 år kvar
Peter Stenberg, Region 5, 1 år kvar
suppleanter:
Jonna Kässi, Region 1-2, omval, 1 år
Hans Åhman, Region 5, omval 1 år
9. Val av revisorer med suppleant
Beslut om att omvälja revisorer och suppleant på 1 år;
Jan-Anders Kipping, Jan Eric Karlsson samt Roger Olsson som suppleant.
10. Val av valberedning
Beslut om att Tomas Lagö, Region 7 tillsammans med ordförandena i regionerna utgör
valberedning.
11. Motioner till årsmötet – se även bilaga
- 1 -Region 1-2 föreslår att FTF Arbetsmiljö Riks avsätter 5000 kr per region
till ett resestipendium.
Beslut: Motionen bifalles med förtydliganden. Årsmötet och Riksstyrelsen ställer sig bakom
motionen med tillägget att beslut och ansökan tas via respektive regionstyrelse, samt att
stipendiaten skriver ett bidrag till FTF Arbetsmiljös tidning
- 2 -Region Mitt - Motion angående sammansättning av Riksstyrelse
Beslut: Årsmötet och Riksstyrelsen ställer sig bakom detta ställningstagande, men vill här framhålla
att det är valberedningens uppdrag att ta fram förslag på kandidater till Riksstyrelsen.
Det finns inget i föreningens stadgar som motsäger förslaget.

12. Styrelsens förslag till budget samt fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2019.
Kassören genomgick styrelsens budgetförslag med kommentarer.
Beslut: Medlemsavgift 250 kronor ordinarie medlem samt 100 kr för student och pensionär till
Riksföreningen.
Årsmötet godkände styrelsens förslag till budget för 2018-2019.
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13. Förslag på ort till nästa årsmöte.
Styrelsen kommer med förslag på plats.
Uppdras åt styrelsen att utreda möjligheten att delta på årsmötet på distans via ”länk” /
video.

14. Övriga frågor
-1 - GDPR och FTF Arbetsmiljö
Hur gör FTF Arbetsmiljö?
-Medlemsregistret innehåller inga personnummer.
-Medlemsregistret uppdateras regelbundet vars syfte är att ha kontakt med medlemmarna
och att sända tidningen per post.
-Personuppgiftsansvarige är kassören i FTF-regionerna samt i FTF Riks.
-FTF Arbetsmiljö säljer inga adressuppgifter till tredje part.
-FTF:s medlemsregister uppdateras inför varje tidningsutgivning, den äldre registerversionen
raderas.

15. Avslutning
Mötesordförande Bengt Sahlin tackade Annika Vänje som avslutar sin mandatperiod, för sin
insats för föreningen FTF.
16. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.
Eftermiddagen avslutades senare på restaurang för gemensam middag.

Mötesordförande

Sekreterare

Elisabeth Selander
Bengt Sahlin

Elisabeth Selander

Justeras:

Hans Åhman, Region 5
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Henrik Lanner, Region 5

Närvarande:
NAMN

REGION

BENGT SAHLIN
KENNY KVARNSTRÖM

5
5

MATS LEVIN
EMANUEL STENIUS

5
6 - Mitt

GOLSHID HADIALHEJAZI
HENRIK LANNER

5
5

BITTE SPERBER
JAN ANDERS KIPPING

5
5

HANS ÅHMAN
ANN-BETH ANTONSSON

5
5

JONATAN LINDE
ELISABETH SELANDER

5

MARIA DAMM
MIKAEL ENGELBERG

5
5

ROBERT EDELCRONA
LILY LEVY

5
5

JESSICA PONDMAN LAGERSTRÖM
LOUISE HALLSTRÖM

5
5

LARS ERIK ENGMAN
BERTIL JONSSON

7
7

OLLE WEDENMARK

7

FTF Arbetsmiljö
e-post: info@arbetsliv.net
Hemsida: www.arbetsliv.org

Bilaga

Bilaga till dagordningen - Motioner till årsmötet

- 1 -Region 1-2 föreslår att
FTF Arbetsmiljö Riks avsätter 5000 kr per region till ett resestipendium.
”Stipendiet ska vara ett bidrag till en resa eller konferens inom FTF:s intresseområde. Bidraget
ska användas för att medlemmen ska kunna delta i olika typer av fortbildning som leder till att
personen förbättrar sina kunskaper om hur man kan identifiera, kartlägga, bedöma och föreslå
förebyggande åtgärder för att minimera eller eliminera risker.
Som motprestation ska den som fått ett stipendium tilldelat skriva en redogörelse/insändare
som kan publiceras i medlemstidningen.
Beslut om tilldelat stipendium tas av respektive regionstyrelse”
FTF Riks styrelse:
Styrelsen ställer sig bakom förslaget och rekommendera årsmötet att bifalla förslaget

- 2 -Region Mitt Motion angående sammansättning av Riksstyrelse.
”Pga att föreningen inte på ett effektivt sätt hålls samman över landet anser jag att det vore
bra om föreningens riksstyrelse sätts samman av en styrelse, bestående av obligatoriska
representanter från regionföreningarna. Detta för att regionerna lättare ska genomsyras av
riksstyrelsens arbete och vice versa.
Därför yrkar Region Mitt på att stämman beslutar att en representant från varje region ska vara
invald, och delta, i riksstyrelsen.”

FTF Riksstyrelse:
Styrelsen ställer sig bakom detta ställningstagande, men vill här framhålla att det är
valberedningens uppdrag att ta fram förslag på kandidater till Riksstyrelsen.
Det finns inget i föreningens stadgar som motsäger förslaget.
Styrelsens mandat är på rullande 2 år för ordinarie och 1 år för suppleanter, varför det är
möjligt att få ett brett deltagande från regionerna på kort tid. Detta möjliggör för de olika
regionerna att få med kandidater till styrelsen.
Det skall här framföras att det genom åren har varit mycket svårt att rekrytera kandidater till
såväl Riksstyrelsen som de olika regionstyrelserna.
Men styrelsen ser mycket positivt på ett ökande intresse från medlemmarna att deltaga i
styrelsearbete både på lokal nivå och riksnivå.
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