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PROTOKOLL NUMMER 1, Avdelningsstyrelsen sammanträder digitalt den 

8 februari 2022.  

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

Pierrou, Jimmy Helgsten, Jessica Ylipää, Madeleine Lidgren och Jannika 

Tingvall 

 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Veronica öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

§ 3 Protokoll 

6-2021, 7-2021 och 8-2021 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 SJ´s årskort. Styrelsen beslutar att köpa in 2st SJ 

årskort till avdelningen. DV brukar bekosta en del av inköpet, i dagsläget 

oklart om detta. 

Styrelsen diskuterar en värvningskampanj för att få arbetsplatsombud på 

alla domstolar och beslutar att styrelsen ska åka ut till de ca 15 

domstolarna för en kostnad på 90 000 kr 

Styrelsen diskuterar att skicka ut en sommargåva till alla medlemmar och 

beslutar att inköpa detta för 30 000 kr. 
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Styrelsen diskuterar synlighetsprodukterna och beslutar att dubbla 

beloppet även under 2022. 

Styrelsen diskuterar ”oktoberkampanjen” och beslutar att den ska gälla 

hela 2022. Innebär att både den som värvar och den som värvas får 300 

kr i SuperPresentkort. Max 3 presentkort per värvare. 

Styrelsen diskuterar summan för de fackliga medlemsaktiviteterna och 

beslutar att 150 kr per deltagande medlem även 2022, efter de 5 

deltagarna som man har 1000 kr för. 

§ 8 Studier 

Styrelsen diskuterar lönekonferenserna 2022.  

Styrelsen diskuterar utskick i form av utbildningar från ST 

utbildningsenhet. 

§ 9 Medlemsfrågor 

Monica redovisar in och utträden. 

Styrelsen diskuterar hemsidan. 

Styrelsen diskuterar Facebooksidan. 

Värvningsgruppen informerar om aktiviteter för 2022. 

Jimmy informerar om skyddsombudsgruppen på Facebook. 

Styrelsen diskuterar hur vi ska få AO på alla domstolar. 

Träffpunkt arbetsmiljö har nästa träff den 9 februari 2022 kl 11.30-13.00, 

Jimmy och Monica deltager. 

§ 10 Styrelsens arbete 

Styrelsen diskuterar en presentation av styrelsedeltagarna och hur en 

sådan kan se ut. Cajsa och Monica jobbar vidare med frågan. 

Styrelsen diskuterar hur deltagande av ersättarna ska göras på bästa sätt.

  

§ 11 Information och rapporter från myndigheterna 

Styrelsen rapporterar från kontakterna med myndigheterna. 

§ 12 Personalfrågor 

Monica rapporterar om de enskilda överenskommelser som inkommit. 

Monica informerar om PAN ärenden. 
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§ 13 Samverkansmöten och DV dagar 

Veronica och Marie-Louise informerar om senaste mötet.  

Toppmöte med GD den 9 mars 2022. 

§ 14 Lönefrågor 

Styrelsen diskuterar Lön 2022. 

§ 15 Övriga frågor 

Styrelsen diskuterar semestrarna för 2022 gällande styrelsen. Lämnas in 

senast måndagen den 21 mars 2022 till Cajsa för sammanställning. 

Styrelsen diskuterar Ombudsmötet 2022. 

Styrelsen går igenom dagarna för styrelsemötena för 2022. 

§ 16 Nästa sammanträde: 

5 - 6 april 2022 i Stockholm (ersättarna deltager 6 april digitalt) 

§ 17 Sammanträdet avslutas 

Då inget annat förekommer avslutar Veronica sammanträdet. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

Monica Baxter  Veronica Wetterhag 


