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PROTOKOLL NUMMER 1, Avdelningsstyrelsen sammanträder i Stockholm 21-22 

februari 2023  

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

Jimmy Helgsten, Jessica Ylipää, Jannika Tingvall och Ola Depui 

 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Veronica Wetterhag öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

§ 3 Protokoll 

Protokoll 8 - 2022 godkänns och läggs till handlingarna. 

§ 4 Bordlagda frågor 

Dokument som ligger hos Cajsa ska uppdateras. 

§ 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 inköp av väskor och väskkontot avslutas. Enhälliga väskor är 

inköpta. 

Styrelsen diskuterar revisorernas synpunkter avseende revisionen. Revisionen är 

godkänd. 

Styrelsen diskuterar inköp av gåva till Ombudsmötet 2023 – Beslutar att inhandla 

detta, se bilaga B 

Styrelsen diskuterar utskick av gåva till alla domstolar utan AO – Beslutar att utskick 

ska göras, se bilaga B 
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Styrelsen diskuterar värvningskampanj, att både värvare och värvad ska få 300 kr i 

Super Presentkort. Beslutar att tillsvidare genomföra denna kampanj, se bilaga B 

§ 8 Studier 

Styrelsen diskuterar kursen från LO ”Svåra samtal”. Veronika kommer att lyfta det 

med DV om att starta någon sådan, då vi ser att detta behövs. 

Styrelsen diskuterar aktuella kurser. Marie-Louise och Jimmy ska gå ”Konsten att 

förhandla” av TCO. 

Cajsa går Arbetslivets juridik och planerad avslutning är i juni 2023. 

§ 9 Medlemsfrågor 

Monica redovisar in och utträden. 

Styrelsen diskuterar hemsidan. 

Styrelsen diskuterar Facebooksidan. 

Jimmy informerar om skyddsombudsgruppen på Facebook. 

Arbetsmiljönätverket för 2023 har inte startat ännu. 

Jimmy rapporterar från Träffpunkt arbetsmiljö är den 9 februari 2023. 

Styrelsen diskuterar input från myndigheterna. 

Styrelsen diskuterar vad vi bjuder på vid medlemsmöten och det är beroende på 

mötets karaktär. 

Styrelsen diskuterar enkät från förbundet gällande arvoden. Veronica och Cajsa har 

svarat. 

Styrelsen diskuterar fysiska medlemsmöten under 2023 på domstolar utan AO. 

Dessa har fått besök under 2022 och gåva kommer att skickas ut.  

Styrelsen diskuterar medlemsmöten på domstolarna. Vid behov kommer vi ut till 

domstolarna. Ersättarna kommer att följa med ut på möten om det fungerar för dem. 

Styrelsen diskuterar Regionkonferenserna och syftena med dessa. Frågan tas med 

till Centrogruppen. 

Styrelsen diskuterar medlemskostnad och vikten av fackligt medlemskap. 
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§ 10 Styrelsens arbete 

Styrelsen diskuterar anmälningar till utskott. Dessa arbeten ska vara klara till den 31 

maj 2023 och redovisas på junimötet.  

Följande deltagare i utskotten: 

Allmänna beredningsutskottet: 

Jimmy Helgsten sammankallande, Peter Rosén (Göteborgs tingsrätt) och Daniel 

Nellros (Kammarrätten i Göteborg). 

Stadgeutskottet: 

Marie-Louise Dolk sammankallande, Jannika Tingvall (Svea hovrätt) och Anna 

Håkansson (Förvaltningsrätten i Malmö). 

Ekonomiutskottet: 

Cajsa Pierrou sammankallande, Birgitta Lundahl (Hovrätten för nedre Norrland) och 

Jessica Ylipää (Gällivare tingsrätt).   

 

Styrelsen diskuterar semester 2023 för avdelningsstyrelsen, lämnas in senast 31 

mars. 

Cajsa och Marie-Louise rapporterar från Centrogruppen och kommande möte är 23 

februari 2023. 

Styrelsen diskuterar SharePoint och OneNote. Utbildning för hela styrelsen 

genomförs 22 februari 2023. 

Styrelsen diskuterar regionalt skyddsombud. Jimmy Helgsten kommer att jobba 50% 

under 2023 som detta. Ska komma in på domstolar utan SO och stärka upp de som 

är ensamma. 

Styrelsen diskuterar nytt dokument gällande MBL. 

Styrelsen diskuterar kvalificeringstid om Karensdag för att få förhandlingshjälp. 

Frågan tas med till Centrogruppen. 

Styrelsen diskuterar om motioner till förbundsstämman i maj. 

Styrelsen diskuterar Kvartalsbrevet och det kommer Marie-Louise att skriva under 

2023. 

Styrelsen diskuterar kommande val av valberedningen.  

https://st.org/st-inom-sverigesdomstolar


  Sida 4 av 4 

FACKFÖRBUNDET ST 

INOM SVERIGES DOMSTOLAR 

 https://st.org/st-inom-sverigesdomstolar • 077-410 22 33 • info@stdomstol.org 

 

 

 

Styrelsen diskuterar samverkansfrågor. 

Styrelsen diskuterar förläggning av augustimötet 2023. 

§ 11 Information och rapporter från myndigheterna 

Styrelsen rapporterar från kontakterna med myndigheterna. 

Styrelsen diskuterar erfarenhetsutbytet ErFa. 

§ 12 Personalfrågor 

Monica rapporterar om de enskilda överenskommelser som inkommit. 

Monica informerar om att PAN ärenden kommer den 27 mars 2023. 

§ 13 Samverkansmöten och DV dagar 

Veronica, Marie-Louise och Cajsa informerar om senaste samverkansmötet. 

Veronica och Marie-Louise informerar om träff med GD. 

Styrelsen informerar om den gemensamma genomgång med DV ”chefens samtal” 

som vi deltog i den 8 februari 2023. 

§ 14 Lönefrågor 

Styrelsen diskuterar de förberedande lönediskussionerna. Lönerna ska vara klara 

enligt avtal den 1 april 2023. 

§ 15 Övriga frågor  

Styrelsen diskuterar och planerar inför Ombudsmöte 2023, 14-15 november 2023. 

§ 16 Nästa sammanträde 

Digitalt den 12 april 2023. 

§ 17 Sammanträdet avslutas 

Då inget annat förekommer avslutar Veronica sammanträdet. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

Monica Baxter                                    Veronica Wetterhag 
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