
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 
 

Styrelse  
Ordförande Martin Bertilsson  

Ledamot: Björn Jensen  

Ledamot: Ylva Zimmerbäck  

Ledamot: Karin Malmgren 

Ledamot: Anna Ebbesson 

Ledamot: Fanny Hall 

Valberedning  
Ledamot: Stefan Blomquist 

Studentrepresentant 
Vakant 

 

Årsmöte  
En tid innan årsmötet skulle hållas ökade Covid-19 (pandemi) var på sedvanligt årsmöte inte kunde 
hållas med tanke på smittspridningen och gällande restriktioner. Årsmötet hölls digitalt den 21 mars 
2020.  

Vid årsmötet valdes Martin Bertilsson till ordförande och följande ledamöter valdes vid omval Ylva 
Zimmerbäck, Anna Ebbesson, Björn Jensen, Karin Malmgren samt Fanny Hall som nyval i styrelsen. 

Till valberedningen valdes Stefan Blomqvist. 

 

Ett konstituerande möte hölls digitalt efter årsmötet. 

 

Styrelsemöten 2020 
Möten via Skype har under 2020 genomförts 13 januari, 3 februari, 2 mars, 6 april, 4 maj, 1 juni, 7 
september, 5 oktober och 2 november, 7 december. 

10 oktober hade vi ett digitalt arbetsmöte gällande det utredningsprojekt rörande kompetenskrav 
vid anställning av inspektörer inom området miljö och hälsa. Projektet har tyvärr fördröjts på grund 
av bristande resurser samt restriktioner under pandemin, men kommer att fortsättas under 2021.  

Med anledning av Covid-19 har det inte skett några fysiska träffar under år 2020.  

 



Styrelsens arbete med kansliet/förbundsstyrelsen  
Under verksamhetsåret har styrelsen löpande kommunicerat med Naturvetarnas kansli i olika frågor, 
t.ex. för att få fram underlag för föreningens aktiviteter eller för att stödja kansliet med information. 

 

Ordförandekonferens 11 mars 
Föreningen var representerad vid Naturvetarnas ordförandekonferens i Nacka den 11 mars.  

Fokus under konferensen var vilken roll och uppgift som professionsföreningarna i Naturvetarna ska 
ha i framtiden och vilken relation de ska ha med förbundet. Under en workshop diskuterades bl.a. 
vilket inflytande professionsföreningarna ska ha på Naturvetarna, hur självständiga de får vara, vilket 
stöd som kansliet/förbundet kan ge föreningarna samt hur arbetet ska finansieras.  

 

Förbundsråd 17 november 
Professionsföreningen deltog vid förbundsrådet den 17 november som ägde rum via Zoom.  

Vid förbundsrådet presenterades bland annat förslag till revision av Naturvetarnas stadgar. Några av 
förslagen påverkar professionsföreningen direkt då de behandlar Naturvetarnas arbetssätt gentemot 
professionsföreningar samt professionsföreningarnas närvarorätt.  

 

Digitalt arbetsmöte 10 oktober - Utredningsprojekt rekrytering inspektörer 
Styrelsen har arbetat vidare med ett projekt som syftar till att utreda hur olika strategier för att 
rekrytera kommunala inspektörer inom området livsmedel, hälsa och miljö kan påverka 
yrkesgruppens status, löneläge, kompetensförsörjning, arbetsbelastning, personalomsättning mm.  

Vid arbetsmötet den 10 oktober togs ett utkast fram gällande målgruppens avgränsning, följebrev 
samt ett första förslag till enkätfrågor och svarsalternativ. 

 

Ekonomi  
Professionsföreningens ekonomi har likt förevarande år hanterats via Naturvetarnas kansli. 
Beträffande föreningens ekonomiska resultat för verksamhetsåret 2020 hänvisas till särskild 
berättelse. Sammanfattningsvis hade vi under året intäkter på 78 595 kr från medlemsavgifter och 
projektmedel från Naturvetarna. Verksamhetens kostnader var relativt låga på grund av att det inte 
genomfördes några fysiska möten under 2020 och årets resultat blev ett tillskott på 55 098 kr till 
föreningens kassa. En del av dessa medel är dock uppbokade för fortsättningen av 
utredningsprojektet under 2021. 

 

Medlemmar  
Antalet medlemmar 2020-12-31 var 796 st, varav 19 st pensionärer och 6 st studenter.  

 



Slutord  
Vi tackar professionsföreningens medlemmar för visat förtroende under året. På grund av yttre 
omständigheter har vi tyvärr haft begränsade möjligheter att bedriva vår verksamhet som planerat, 
men vi har gott hopp om att kunna slutföra en del planerade aktiviteter under 2021. 

 

Martin Bertilsson, ordf  

Ylva Zimmerbäck  

Karin Malmgren 

Anna Ebbesson 

Björn Jensen 

Fanny Hall 
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