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PROTOKOLL NUMMER 4, Avdelningsstyrelsen sammanträder i Sundsvall 

8 - 9 september 2021.  

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

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

Madeleine Lidgren, Ola Depui deltog digitalt, revisorn Anna Nyhlén, 

valberedningen med Lars Thun och Monika Törnkrans 

 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Veronica öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Dagordningen 

Dagordningen godkänns efter justering. 

§ 3 Protokoll 

3-2021 godkänns och läggs till handlingarna. 

§ 4 Bordlagda frågor 

Styrelsen diskuterar avstämningsmötena med ersättarna och punkten 

återupptas från styrelsemötet i juni 2021. Alla ersättarna kallas in till 

avstämningsmöte 1 gång per månad och ett veckobrev kommer att 

skickas ut. 

§ 5 Remisser 

Styrelsen diskuterar ”Snabbare lagföring” med föredragning av 

Christopher Cameron på Högsta domstolen. 

§ 6 Skrivelser 

Monica redovisar in och utgående skrivelser i bilaga A. 

§ 7 Ekonomi 

Cajsa rapporterar om resultatrapporten. 

Cajsa redovisar förslag till budgeten för 2022. 

Styrelsen diskuterar om inköp av videokonferensutrustning. Styrelsen 

beslutar att inhandla detta. 
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Styrelsen diskuterar utskicken till alla nyanställda. Styrelsen beslutar att 

fortsätta med utskick till nyanställda. 

Styrelsen diskuterar den digitala SO konferensen. Styrelsen beslutar att 

inköpa gåva till deltagarna på SO konferensen den 5 oktober 2021. 

Styrelsen diskuterar synlighetsprodukter och aktivitetsersättning för 2022. 

Styrelsen beslutar att fortsätta 2022 med de höjda beloppen för 

synlighetsprodukter och aktivitetsersättningen. 

Styrelsen diskuterar värvningssatsningen för oktober 2021. Styrelsen 

beslutar att förlänga oktoberkampanjen för värvning året ut. Där både 

den som värvar och den som blir värvad får ett Superpresentkort. 

Styrelsen diskuterar julklappar 2021. 

§ 8 Studier 

Styrelsen diskuterar arbetsmiljö. 

Styrelsen diskuterar post corona blankett som arbetsgivarverket har tagit 

fram. Kommer att diskuteras vidare med DV. 

Styrelsen diskuterar studier till hösten 2021. Frågan bordläggs till 2022. 

§ 9 Medlemsfrågor 

Monica redovisar in och utträden av medlemmar. 

Styrelsen diskuterar/informerar om hemsidan. 

Styrelsen diskuterar/informerar om Facebooksidan. 

Framtids & värvningsgruppen informerar om hösten 2021 och planeringen 

för 2022. 

Styrelsen diskuterar enkätutskick om distansarbete. Styrelsen beslutar 

att frågor ska sättas ihop och enkät skickas ut. 

Monica och Jimmy informerar om planeringen av SO konferensen den 5 

oktober 2021. 

Styrelsen diskuterar om medlemsmöten under 2022. 

Styrelsen diskuterar på en satsning på de domstolarna som saknar AO. 

ST`s arbetsmiljönätverk den 23 juni 2021 – inget deltagande pga 

semester. 
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§ 10 Styrelsens arbete 

Styrelsen diskuterar kommande styrelsemöten. 

Styrelsen diskuterar möten med ersättarna. Styrelsen beslutar att 

ersättarna ska kallas till det fysiska uppstartsmötet i februari. På 

augustimötet deltager ersättare, valberedning och revisorer. 

§ 11 Information och rapporter från myndigheterna  

Styrelsen rapporterar från kontakterna med myndigheterna. 

§ 12 Personalfrågor 

Monica rapporterar om de enskilda överenskommelser som inkommit. 

Veronica och Monica rapporterar om PAN ärende. 

§ 13 Samverkansmöten och DV dagar 

Har inte varit några möten. Den 6 oktober 2021 är nästa träff. 

§ 14 Lönefrågor 

Styrelsen diskuterar lönekonferenser till 2022. Planering ligger till januari 

2022 för digitala konferenser. 

§ 15 Övriga frågor 

Styrelsen diskuterar ST juristmotionen och hur vi går vidare. Styrelsen 

bordlägger frågan till 2022. 

Styrelsen diskuterar planeringen för Ombudsmötet 2021. 

§ 16 Nästa sammanträde: 

Digitalt den 20 oktober 2021. 

§ 17 Sammanträdet avslutas 

Då inget annat förekommer avslutar Veronica sammanträdet. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

Monica Baxter  Veronica Wetterhag 


