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PROTOKOLL NUMMER 1, Avdelningsstyrelsen sammanträder digitalt den 

23 februari 2021.  

Närvarande: Veronica Wetterhag, Marie-Louise Dolk, Monica Baxter, Cajsa 

Pierrou, Jimmy Helgsten, ersättarna Jessica Ylipää, Birgitta Lundahl, Ola 

Depui och Madeleine Lidgren 

 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Veronica öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

§ 3 Protokoll 

11-2020 godkänns och läggs till handlingarna. 

§ 4 Bordlagda frågor 

Utgår då inga bordlagda frågor finns. 

§ 5 Remisser 

Utgår då inga remisser finns. 

§ 6 Skrivelser 

Monica redovisar in och utgående skrivelser i bilaga A. 

§ 7 Ekonomi 

Cajsa informerar om resultatrapporten. 

Styrelsen diskuterar olika aktiviteter för att öka synligheten på våra 

myndigheter. Styrelsen beslutar att under 2021 har myndigheterna 

möjlighet att plocka ut värvningsprodukter två gånger istället för en. 

Styrelsen beslutar att under 2021 höja aktivitetsbidraget för facklig 

aktivitet, genom att höja upp ersättningen för deltagande medlem till 150 

kr istället för 100 kr.  

Styrelsen har sedan tidigare diskuterat hur populärt utdelningen av 

påskägg har varit och beslutar att köpa in 2500 stycken påskägg. Dessa 
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kommer att delas ut till alla medlemmar och ge ut till icke medlemmar i 

värvningssyfte. I samband med att påskäggen ska paketeras tas det hjälp 

av en skolklass. De får en ersättning på 10 000 kr för detta. 

§ 8 Studier 

Styrelsen diskuterar den nya digitala stegutbildningen som förbundet har 

tagit fram för nya arbetsplatsombud/skyddsombud. 

§ 9 Medlemsfrågor 

Monica redovisar in och utträden. 

Styrelsen diskuterar hemsidan. 

Styrelsen diskuterar Facebooksidan. 

Framtids & värvningsgruppen informerar – ny värvningsanslags ansökan. 

Styrelsen diskuterar om status för värvningsinsatsen ”påskägg”. 

Monica och Jimmy har första ST`s arbetsmiljönätverk den 25 februari 

2021. 

Styrelsen diskuterar kommande AO konferenser som ska ske under april 

månad. Inbjudan har skickats ut till samtliga arbetsplatsombud och 

klubbar. 

§ 10 Styrelsens arbete 

Styrelsen diskuterar och beslutar att uppdatera Värvningshandboken. 

Styrelsen diskuterar facklig påverkan vid upphandling. 

Styrelsen diskuterar och beslutar att uppdatera styrdokumentet 

Handboken för resor mm. 

§ 11 Information och rapporter från myndigheterna 

Styrelsen rapporterar från kontakterna med myndigheterna. 

Uppföljning av de digitala AO träffarna. 

§ 12 Personalfrågor 

Monica rapporterar om de enskilda överenskommelser som inkommit. 

Monica rapporterar om PAN ärende. 

§ 13 Samverkansmöten och DV dagar 

Styrelsen diskuterar om de träffar som har varit, samt informerar om 

kommande. 

§ 14 Lönefrågor 
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Styrelsen konstaterar att avtalet 2021 är klart och att de förberedande 

lönediskussionerna har börjat ute på myndigheterna. Vi hyser en god 

förhoppning om att våra medlemmars löner ska vara klara till aprillönen. 

§ 15 Övriga frågor 

Styrelsen går igenom planeringen av styrelsemöten efter sommaren. 

Styrelsen diskuterar nominering till ST`s förbundsstämma med 

nominering för valberedningen och kommer fram till att det inte finns 

någon som har intresse av att bli nominerad till den posten. 

§ 16 Nästa sammanträde: 

27 (prel 28) april 2021 per Skype  

§ 17 Sammanträdet avslutas 

Då inget annat förekommer avslutar Veronica sammanträdet. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

Monica Baxter  Veronica Wetterhag 


