Protokoll Styrelsemöte FTF Riks 2018:01
Datum: 18JAN2018 12:00 – 17:00
Fysiskt möte på IVL i Stockholm

Närvarande
Mats Andersson, ordförande, Region 8 - per telefon
Elisabeth Selander, sekreterare, Region 5
Ann-Beth Antonsson, Region 5
Jessica Pondman Lagerström, Region 5
Hans Åhman, Region 5
Bengt Sahlin, Region 5
Frånvaro
Raymond Holmström, Region 5
Peter Stenberg, Region 5
Jonna Kässi, Region 1-2
Annika Vänje, representant KTH:s arbetsmiljöingenjörsutbildning

1. Ordföranden Mats öppnar mötet
per telefon från GOT
2. Godkännande av dagordning
kompletterande med Ekonomi
3.

Val av sekreterare samt justerare.
Elisabeth skriver, justerar Hans Åhman

4. Ekonomi
Kassastatus 1 155 000 kr
Tidningen har under 2017 kostat 143 000 kr
Ann Beth, Elisabeth och Jessica träffades den 20 december och gick igenom sådan vi måste ta upp denna
dag.

Dagordning
Befattningsbeskrivningar, bl a arbetsgrupp för hemsidan – och diskussion om hur vi förhindrar att
arbetsgruppernas arbete fastnar, t ex diskutera hur beslutsprocessen ser ut, vad är arbetsgruppernas
uppdrag och mandat. Behöver något uppdrag ändras?
FTF Handbok bör uppdateras med de funktionärer som inte finns beskriven.
Redaktionsrådet kvarstår tillsvidare. Tillsätts beskrivning för webansvarig etc.
Hans och Mats går igenom och identifiera de befattningar och innehåll
Årsmöte
(Arbets- och miljömedicinska vårmötet hålls i Linköping (25-27 april). )
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Årsmötet ska hållas innan maj månads utgång.
Förslag 17e maj. Börja cirka kl 14 med inbjudna föredragshållare. Avsluta med årsmötesförhandlingar +
sedan middag. Diskussion om placering av konferens. IVL har svårigheter på grund av ombyggnad.
Viktigt att annonsera datum för årsmötet till medlemmarna. Samt att inresande medlemmar får
ersättning för resa och boende. Publiceras i tidningen, på hemsidan och på LinkedIn. Jessica till Jonna.

Lokal förslag: Ingenjörshuset, Jessica alternative hotel Nordic Light i City.
Bör undersökas möjligheten att koppla upp för distans.
Agenda och tema
Förslag – kvarts eller radon och strålning. Kommer att generera mycket jobb för
arbetsmiljöingenjörerna.
Kvart -> Ann-Beth -> IVL
Radon - > Elisabeth -> SSM
Informationspunkt -> olika nyheter som berör
Krav på Rehabiliteringsplan vid sjukskrivning mer än 30 dgr.
Annonser
Hur hanterar vi att ta betalt för annonser i tidningen och på hemsidan
(idag är hemsidan gratis – inte bra!)
Kan annonserna vara kopplade till tidningens?
Den tekniska delen med förslag görs i Hemsidegruppen.
Redaktionsrådet ser över prisbilden och varaktigheten på hemsidan.
Marknadsföring av föreningen (nya medlemmar) + yrkesrollen.
Marknadsföring för att få in fler medlemmar
Marknadsföra oss som yrkesgrupp till Arbetsförmedlingen, Prevent, tidningen Arbetsliv
Frågan avvaktas tills hemsidan etc är klar. Till hösten.
Riks och Regionernas protokoll läggs in på hemsidan och en rad publiceras på första sidan som blänkare.
Elisabeth sänder till Jonna.
Uppföljning av valberedning (beslutet förra mötet var regionstyrelser + tipsa om de som anmält
intresse för styrelsearbetet)
Beslut om att respektive regionsordförande som inte sitter i Riksstyrelsen utgör valberedning, för
närvarande Johan Nylander, Johan Brolin, Lars Engman, Marie Rasmusson.
Ordförande Mats skriver till dessa. Jessica sänder lista med intresserade utifrån tidigare enkät.

Hemsidan (fd 60årsgruppen)
Gruppen består av Jessica, Jonna Kässi, Jenny Morin, Peter Stenberg, Carola
Mandat efterfrågas. Styrelsen ger arbetsgruppen mandat att fortsätta arbetet, ett förslag till nästa
styrelsemöte.
Budget 60 000 beslutades under 2017.
Vilka roller som ska specificeras görs i gruppen.
Presentation av summering av enkätsvaren från medlemmarna.
Flera medlemmar ute i landet har anmält intresse att delta i föreningens arbete. Listan skrivs rent och de
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intresserade kontaktas.
Nästa möte den 7 februari i arbetsgruppen.
Linkedin och ansvarig person tas med i gruppens arbete.
Porträtt av kolleger – Ann-Beth drar i detta.
Syfte att marknadsföra professionen. Publicera på hemsidan och tidningen.
Eventuellt tillsammans med KTH. Ann-Beth och Elisabeth startar.
Utbildning
KTH marknadsför nya masterprogrammet, både i Sverige utomlands.
Diskussion om att utföra utbildningen på engelska.
Riksstyrelsen ställer sig för närvarande frågande till att hålla avancerade utbildningar på engelska.
Aktivitetskalendarium
Hur får vi aktivitetskalendern att fungera?
Publicering på hemsidan…. Ansvarig
Hemsidegruppen
Vision
Vad vill vi med föreningen?
Vi vill stärka och synliggöra och tydliggöra vår yrkesroll. I vår yrkesroll har vi en gemensam passion för…
Ny text framtagen på mötet. Utsänt på mail till hela styrelsen.
Från dagens styrelsemöte. Uppgift till alla i styrelsen – läs och förbättra. Nästa styrelsemöte är den 19e
februari kl 19.30.
Vision
FTF ska vara den självklara föreningen och skapa ett mervärde för de som har arbetsmiljöfrågor som sitt
huvudsakliga arbete. FTFs styrka är våra medlemmar.
Vår vision är att arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna ska fungera så bra att vi inte längre behövs för
det dagliga systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi stöttar arbetsplatserna genom vår expertkunskap så att
det blir det enkelt och effektivt att arbeta med arbetsmiljöfrågorna.
Mission
Vi:
➢ Medverkar till en utveckling så att arbetsmiljön blir sund och säker så att vi kan arbeta, trivas och
må bra högt upp i åldrarna.
➢ Stöttar och utvecklar organisationer/företag/arbetsplatser så att de utvecklar sin
arbetsmiljökompetens och förmåga att skapa goda arbetsmiljöer genom att förebygga och
minimera risker.
➢ Tillvaratar alla de kompetenser som behövs för att gemensamt skapa en god arbetsmiljö, bland
annat chefer, anställda och skyddsombud och andra företagshälsovårdskompetenser.
➢ Inom FTF stöttar vi varandra genom kollegialt utbyte i nätverk och arbetar tillsammans med vår
kompetensutveckling.
Strategi
FTF ska aktivt arbeta för att organisera personer som aktivt arbetar med arbetsmiljöfrågorna (t.ex.
arbetsmiljöingenjörer, arbetsmiljösamordnare, BAS U och P, arbetsmiljöstrateger,
arbetsmiljöspecialister, HSE-rådgivare), i företag och organisationer. En viktig målgrupp är de studenter
som håller på att utbilda sig till arbetsmiljöingenjörer
Vi ska delta och synas i de sammanhang där arbetsmiljöfrågorna är i fokus, ex vis konferenser som Gilla
jobbet, arbetsmiljöriksdagen, SSG-konferensen.
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Vi ska vara en stark samtalspartner till Arbetsmiljöverket, forskningsinstitut, högskolor och andra
organisationer som verkar för arbetsmiljöfrågor och säkerhet.
Verksamhetsplan
Planen får tas fram om Visionen och strategin antas. Men den handlar mer om detaljer hur vi ska göra
för att nå ut och så vidare. Förslagsvis
-

Ta fram befattningsbeskrivningar för olika funktioner (hemsida, tidning mm)
Förnya hemsidan
Se över föreningens handbok
Marknadsföra vår kompetens och yrket
Rekrytera fler medlemmar

5.

Övriga frågor
Verksamhetsplan för året omfattar de punkter styrelsen har diskuterat som uppdrag ”att göra”.
Riksstyrelsens verksamhetsplan skall sedan ligga till grund för regionernas handlingsplan
- Hemsidan inkl Aktivitetskalendern
- Befattningsbeskrivning
- Marknadsföring
- Handboken, översyn
- Utbildning
- Annonsering

5. Nästa möte
Per telefon den 19 feb kl 19.30
19 mars
23 april
17 maj årsmöte
Mats kallar via mail
6. Avslutning

Ordföranden: Mats Andersson, ordförande, Region 8 - per telefon

Elisabeth Selander
Sekreterare: Elisabeth Selander, sekreterare, Region 5

Hans Åhman
Justerar : Hans Åhman, Region 5
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