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PROTOKOLL NUMMER 3, Avdelningsstyrelsen sammanträder digitalt 

den17 juni 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 efter justering. 

§ 3 Protokoll 

2-2021 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 rapporterar om resultatrapporten. 

Styrelsen diskuterar ekonomi för studier. Styrelsen beslutar att lägga ett 

tak på 50 000 kr per mandatperiod och styrelseledamot för externa 

utbildningar. 

Styrelsen diskuterar oktoberkampanjen, där den som värvar och den som 

blir värvad kan hämta Superpresentkort för vars 300 kr. Max 3 

presentkortkort per värvare. Styrelsen beslutar att inhandla max 50 kort. 
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§ 8 Studier 

Styrelsen diskuterar arbetsmiljöfrågor. Marie-Louise rapporterar från 

arbetsmiljökurserna. 

Styrelsen diskuterar post corona. Monica rapporterar från webbinariet om 

post corona. 

§ 9 Medlemsfrågor 

Monica redovisar in och utträden av medlemmar. 

Styrelsen diskuterar/informerar om hemsidan. 

Styrelsen diskuterar/informerar om Facebooksidan. 

Framtids & värvningsgruppen informerar om höstens projekt. Värvning av 

fler kategorier av potentiella medlemmar diskuteras. 

Monica och Jimmy informerar om ST`s arbetsmiljönätverk den 20 maj 

2021. 

Styrelsen diskuterar deltagare till ST`s Träffpunkt Arbetsmiljö, med start 

hösten 2021. Styrelsen beslutar att anmäla Monica Baxter som 

arbetsmiljöansvarig i denna mötesplats. 

Styrelsen diskuterar om att anordna en SO konferens i vecka 40, med 

preliminära dagar 5 och 7 oktober 2021. Jimmy och Monica kommer att 

sätta ihop en planering för denna. 

Styrelsen diskuterar digitala medlemsmöten och hur dessa upplägg kan se 

ut. 

§ 10 Styrelsens arbete 

Styrelsen diskuterar enkätsvar från ordningsvakterna. Jimmy redovisar 

sammanställningen av denna. 

Styrelsen diskuterar anställningar. Veronica informerar om vilka vägar 

man kan avsluta sin anställning. 

§ 11 Information och rapporter från myndigheterna  

Styrelsen rapporterar från kontakterna med myndigheterna. 

§ 12 Personalfrågor 

Monica rapporterar om de enskilda överenskommelser som inkommit. 

Monica rapporterar om PAN ärende och nästa preliminära möte är den 28 

juni 2021. 
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§ 13 Samverkansmöten och DV dagar 

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

kommande. Cajsa sammanfattar senaste samverkansmötet den 16 juni 

2021. 

Veronica och Marie-Louise informerar om toppmötet den 16 juni 2021 

med GD. 

§ 14 Lönefrågor 

Styrelsen diskuterar lönekonferenser till 2022. 

§ 15 Övriga frågor 

Styrelsen diskuterar ST jurist motionen och hur vi går vidare. Cajsa 

inhämtar mer information. 

Styrelsen diskuterar planeringen för Ombudsmötet 2021. 

Styrelsen diskuterar avstämningsmötena med ersättarna och punkten 

flyttas till styrelsemötet i september. 

§ 16 Nästa sammanträde: 

Den 7 - 9 september 2021 i Indal 

§ 17 Sammanträdet avslutas 

Då inget annat förekommer avslutar Veronica sammanträdet. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

Monica Baxter  Veronica Wetterhag 


