
Sida 1 av 4 

 

 ST inom Sveriges Domstolar 
                                                      https://st.org/st-inom-sverigesdomstolar 

 inom Sveriges Domstolar 

 

 

PROTOKOLL NUMMER 4, Avdelningsstyrelsen sammanträder den 6 - 8 

september 2022.  

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

Pierrou, Jimmy Helgsten, Jessica Ylipää och Jannika Tingvall 

 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Veronica Wetterhag öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

§ 3 Protokoll 

Protokoll 3 - 2022 godkänns och läggs till handlingarna. 

§ 4 Bordlagda frågor 

Ändring av avdelningens principbeslut. Uppdateras med ny text av Cajsa 

Pierrou efter kontroll på Skatteverket. 

§ 5 Remisser 

Utgår då inga remisser inkommit. 

§ 6 Skrivelser 

Monica redovisar in och utgående skrivelser i bilaga A. 

§ 7 Ekonomi 

Cajsa informerar om resultatrapporten. 

Styrelsen diskuterar återkoppling från revisorerna. 

Styrelsen diskuterar förslag till budget 2023. Styrelsen beslutar att 

föreslå ombudsmötet 2022, att fastställa föreslagen budget för 2023. 

Styrelsen diskuterar SL kort och biljettköp. Styrelsen beslutar att appen 

för SL korten ska användas, då kvitton ska mailas till kassören. 

Styrelsen diskuterar höjningen av hotellpriserna och beslutar att höja 

beloppet. 
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Styrelsen diskuterar och styrelsen beslutar att köpa in jackor till 

avdelningsstyrelsen i synlighetssyfte. 

Styrelsen diskuterar och beslutar att behålla de höjda beloppen för 

synlighetsprodukterna och medlemsaktiviteterna tills vidare i 

värvningssyfte. Se bilaga B. 

Styrelsen beslutar att göra inköp av produkter till ombudsmötet 2022. Se 

bilaga B. 

§ 8 Studier 

Cajsa har börjat utbildningen - Arbetslivets juridik genom TCO. 

Styrelsen diskuterar längre utbildningar och beslutar att man senast 2 år 

innan mandatperioden upphör ska anmäla sig för deltagande. 

Monica och Marie-Louise deltog i webbinariet – Framgångar och fallgropar 

för det hybrida kontoret den 1 september 2022. 

Monica kommer att deltaga på ST`s Kommunikationsträff den 20 

september kl. 09.30-15.30. 

§ 9 Medlemsfrågor 

Monica redovisar in och utträden. 

Styrelsen diskuterar hemsidan. 

Styrelsen diskuterar Facebooksidan. 

Jimmy informerar om skyddsombudsgruppen på Facebook. 

Jimmy och Monica deltog på Arbetsmiljönätverket den 23 augusti 2022. 

Nästa deltagande för Jimmy och Monica på Träffpunkt arbetsmiljö är den 

28 september 2022. 

Centrogruppen kommer att ha nästa möte den 13 september 2022. Marie-

Louise och Jannika kommer att deltaga. 

Styrelsen diskuterar input från myndigheterna. 

Styrelsen diskuterar värvning och hur går vi vidare. Förslag på öppna 

medlemsmöten på domstolar med stor värvningspotential under 2023. 

Förslag på att ha med en värvare från förbundet till dessa. 

AO/medlemmar kan anmäla önskemål om besök av några från 

avdelningsstyrelsen på utsedda veckor. 

Avstämning av besöken på myndigheterna utan AO. Vi har två kvar att 

besöka under hösten 2022. 

Styrelsen diskuterar AO konferens 2023 digitalt vecka 16 och 17. 
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SO konferens planeras att hållas digitalt 2024. 

Styrelsen diskuterar regionala skyddsombud. Vi har en del domstolar som 

inte har skyddsombud och detta ska finnas på alla domstolar. Frågan 

kommer att lyftas upp på DV nivå.  

Styrelsen diskuterar rutiner för visselblåsarfunktionen. Cajsa Pierrou är 

kontaktperson. 

Styrelsen diskuterar vad som händer med uteblivna MBL på domstolar 

som saknar AO och hur vi kan gå vidare. 

§ 10 Styrelsens arbete 

Styrelsen avstämmer om semestern 2022. 

Styrelsen diskuterar förläggning av kommande styrelsemöten. 

§ 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 att PAN ärendet blev flyttat från augusti till 19 

september. 

§ 13 Samverkansmöten och DV dagar 

Veronica och Cajsa informerar om senaste mötet och punkter till 

samverkan. 

§ 14 Lönefrågor 

Styrelsen diskuterar kommande RALS avtal. 

§ 15 Övriga frågor  

Styrelsen diskuterar det digitala Ombudsmötet 2022, 15 november kl 09-

15. 

Styrelsen diskuterar Ombudsmöte 2023 och förläggningen i Stockholm. 

§ 16 Nästa sammanträde 

18 oktober 2022 digitalt kl. 09.00-15.00. 
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§ 17 Sammanträdet avslutas 

Då inget annat förekommer avslutar Veronica sammanträdet. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

Monica Baxter  Veronica Wetterhag 


