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Protokoll från sektionsstyrelsemöte 

Datum: 2022-05-25 

Plats: Skype 

Närvarande: 

Linda Ivung, ordförande Catharina Backelund, vice ordförande 

Linus Ohlson, studieorganisatör Daniel Nilsson, ordinarie 

Fariborz Sadri, ordinarie Joakim Skogner, ordinarie 

Johan Böckelman, ordinarie Rodney Bennett, ordinarie 

Sebastian Cavegård, ordinarie 

Matilda Vestman, HAMO, §5  

Katarina Andersson, valberedning, del av mötet 

Förhinder: 

Johanna Öhrvall, ordinarie och Rickard Myhrman, ersättare 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Incheckning – Linda hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 2 Fastställande av dagordning samt utse en granskare 

Dagordningen godkänns utan ändringar. Rodney Bennett utses till granskare. 

§ 3 Föregående mötesprotokoll: 2022-5 

Faställs i förefintlig form, och läggs till handlingarna. 

§ 4 Rapporter 

- Sektions/Regions AMK/MBL 

o Dagordning för sektionsvisa AMK/MBL verkar skötas lite olika mellan sektionerna. 

Vore bra med en enhetlighet. 

o Kommunala boenden verkar kunna komma igång i tid, kring första juli. Finns en skild 

arbetsgrupp som jobbar med frågan. 

o ABT ska avvecklas på grund av att kommunerna tar hand om det. 

o Det hölls en förhandling om det ändrade arbetssättet på förvaren, om personal som 

flyttas till kontorsarbetstid. Märsta har ingen övertalighet, baserat på ändringen. 

Eventuell övertalighet i Gävle och Flen förhandlades också, och slutade i oenighet. 

o Angående tillståndsärenden med tvång/förvar på andra orter i landet än Sundbyberg 

så finns det en öppning för att man kan få extra utbildning på orter som behöver det, 

när behov uppstår. 

- Förvar AMK/MBL (Märsta, Flen, Gävle) 

o AG i Flen har kommit ut med oklar info. ST kommer att besöka Flen och prata med 

medlemmar där. 

- Information från avdelningsstyrelsen 

o Pågår förhandlingar med lokala RALS avtalet. 
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§ 5 Arbetsmiljö 
- Aktuella frågor 

o Boendet i Hemavan kommer att ses över. 
o En enhetstelefon från Sundbyberg har flyttats till Flen, utan varken beslut eller risk-

bedömning innan, och utan att gällande rutiner delgivits dem som blivit tvungna att 
ta över. Det verkar inte vara förankrat på sektionsnivå heller. 

- HAMO drog läget inom regionen 
o Pressen har minskat de senaste veckorna för HAMO. Det var väldigt mycket i 

början, men har planat ut lite. 
o Feelgood har fått ett uppdrag för både förvaret Gävle och förvaret Märsta. Än så 

länge är inga detaljer vad uppdraget rör kända, men uppdraget finns. 
- Vår egen arbetsmiljö 

o Överlag god – alla ser fram emot långhelg. 

§ 6 Interna arbetet 
- AO träffar 

o Kortas till en timme, men fortsätter enligt samma princip. 
- Sektion 10 

o Johan Böckelman och Rodney Bennett går in som ordinarie för ST vid AMK/MBL, 
Fariborz Sadri som ersättare. 

- GB-lådan: Semestern 
o Vid behov (akut) går de som är i tjänst in och kollar. Behörighet kommer att tilldelas 

snarast. AG uppmanas att vända sig till vår GB-låda och inte enskilda 
förtroendevalda. 

- Nyhetsbrev 
o Synlighetsaktivitet har hållits i Sundbyberg, hantering av V2 inom sektionen samt 

förvarsfrågan inom tillstånd, där vi haft en dialog med HAMO. 

§ 7 Ekonomi 
- Uppföljning 

o Ekonomin är fortsatt god. 
o Överlämningen är fortsatt på gång, men det krävs ett fysiskt möte för överlämning av 

kassörsdator med mera. 
o Ett gemensamt kassörsmöte planeras. 
o Halvårsavstämningen sköts av Catharina denna gång. 

§ 8 Värvning 
- Medlemssiffror per 2022-04-30 

o Totalt 1041, varav 948 aktiva. +10 under april. 
- Synlighetsaktiviteter 

o Synlighetsaktiviteter kommer fortsatt att hållas, även under sommaren, med 
fortsättning under hösten. 

o En dag med fysiskt möte för AO planeras. Förslagsvis på Arlanda. 
- Kartläggning 

o Tas vid kommande möte. 

§ 9 Fastställande val av AO och AMO 
Skjuts till nästa möte. 

§ 10 Övriga frågor   
Valberedningen genom Katarina Andersson deltog och sonderade lite läget i styrelsen, bland 
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annat: Hur är arbetsbelastningen, hur fungerar uppdrag man åtagit sig, och om man har möjlighet 
att ta ärenden som kommer in med kort varsel? 
 
§ 11 Nästa möte 

- 2022-06-17 via Skype. 

§ 12 Mötets avslutande med reflektion 
Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

Linda Ivung Johan Böckelman 
Ordförande Sekreterare 


