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PROTOKOLL NUMMER 2, Avdelningsstyrelsen sammanträder den 5 - 6 

april 2022.  

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

Pierrou (digitalt), Jimmy Helgsten. 

Jessica Ylipää, Madeleine Lidgren och Jannika Tingvall deltog digitalt dag 

2. 

 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Marie-Louise Dolk öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

§ 3 Protokoll 

1 - 2022 godkänns och läggs till handlingarna. 

§ 4 Bordlagda frågor 

Utgår då inga bordlagda frågor finns. 

§ 5 Remisser 

Remiss halvtidsavstämning förbundsekonomi inskickad 21 mars 2022. 

§ 6 Skrivelser 

Monica redovisar in och utgående skrivelser i bilaga A. 

§ 7 Ekonomi 

Cajsa informerar om resultatrapporten. 

Cajsa har undersökt möjligheten att använda Swish till utbetalningar och 

kommit fram till att det inte är möjligt så som tjänsten är uppbyggd idag.  

Styrelsen diskuterar utskicken till nyanställda och beslutar att fortsätta 

skicka ut även under 2022. 

Cajsa rapporterar om revisionen. Revisionen ägde rum 22–23 mars i 

Sundsvall genom hybridmöte och blev godkänd.  
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Styrelsen diskuterar deltagandet på förbundsstämman och beslutar att 

Monica och Jimmy ska deltaga. 

Styrelsen beslutar att avdelningen står för resa, logi samt traktamente 

för Monica och Jimmy vid deltagande som åhörare vid förbundsstämma i 

kompetenssyfte. 

§ 8 Studier 

Jimmy och Monica går utbildning: Varselöverläggning 

Marie-Louise går utbildning: Omvärldsanalys 

§ 9 Medlemsfrågor 

Monica redovisar in och utträden. 

Styrelsen diskuterar hemsidan som är under ombyggnad. 

Styrelsen diskuterar Facebooksidan. 

Värvningsgruppen informerar. Utskick av sommargåva kommer ske i 

slutet på maj för de som är medlemmar den 2 maj och tidigare.  

Jimmy och Monica rapporterar om Arbetsmiljönätverket den 24 mars 2022 

med Tom Jonson som har startats upp igen. 

Jimmy och Monica informerar om Träffpunkt arbetsmiljö från den 9 

februari 2022. 

Styrelsen diskuterar Månadsbrevet. Styrelsen ändrar månadsbrevet till 

kvartalsrapport i stället. 

Styrelsen diskuterar karensavdrag. Frågan ligger på regeringsnivå. 

Jimmy informerar om skyddsombudsgruppen på Facebook. 

 

§ 10 Styrelsens arbete 

Styrelsen diskuterar Ombudsmöte 2022. Styrelsen beslutar att ha 

ombudsmötet digitalt för att nå ut till så många som möjligt. 

Styrelsen diskuterar sommarsemestern 2022. Styrelsen fastslår 

sommarsemestern. 

Styrelsen diskuterar Verksamhetsberättelsen 2021. 

Verksamhetsberättelsen går ut på cirkulation för signering. 

Styrelsen diskuterar kostförmån. Cajsa kollar skatteverkets regler. 
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Styrelsen diskuterar en presentation av styrelsen av deltagarna. Cajsa 

presenterar ett förslag av en presentation av styrelsedeltagarna och 

jobbar vidare med dokumentet. 

Styrelsen diskuterar principbeslut för inventarier i avdelningsstyrelsens 

principbeslut. Cajsa inkommer med förslag till nästa styrelsemöte. 

 

§ 11 Information och rapporter från myndigheterna 

Styrelsen diskuterar besöken hos domstolarna. En uppmaning i 

kvartalsrapporten att kontakta oss för att bli besökt av styrelsen kommer 

att läggas ut.  

Styrelsen diskuterar ledarskapet inom Sveriges domstolar. 

Styrelsen rapporterar från kontakterna med myndigheterna. 

§ 12 Personalfrågor 

Monica rapporterar om de enskilda överenskommelser som inkommit. 

Styrelsen diskuterar OV efter PAN-beslut. 

Monica informerar om PAN ärenden. 

§ 13 Samverkansmöten och DV dagar 

Toppmöte GD den 4 maj. 

Veronica och Marie-Louise informerar om senaste mötet. Mötena sker var 

tredje vecka. 

§ 14 Lönefrågor 

Styrelsen går igenom kommande RALS-uppföljning. 

Styrelsen diskuterar pensionärer i revisonen. 

§ 15 Övriga frågor 

Monica nomineras till ST-guldnålen på avdelningsnivå. 

Styrelsen diskuterar Nordiska 2022. 

§ 16 Nästa sammanträde: 

2 juni 2022 i Stockholm (ersättarna deltar digitalt) 

§ 17 Sammanträdet avslutas 

Då inget annat förekommer avslutar Marie-Louise sammanträdet. 
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Vid protokollet  Justeras 

 

Jimmy Helgsten  Marie-Louise Dolk 


