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2019:3 Protokoll från styrelsemöte Jönköpings läns Luft-
vårdsförbund den 19 augusti, 2019 

 

 

Närvarande: Mats Gustafsson, Husqvarna (ordf) 

 Mats Weidman, Jönköpings kommun (v. ordf) 

 Kenneth Andersson, Tranås kommun 

 Anne-Catrin Almér, Länsstyrelsen (sekreterare) 

 Fredrik Skaghammar, Tranås kommun 

 Lennart Pamp, Nässjö affärsverk 

 Margareta Karsberg, Jönköpings energi 

 Carl-Johan Olsson, Södra Skogsägarna 

 Susanne Wismén, Jönköpings kommun 

 

Frånvarande: Maria Cannerborg, Regionen 

(ordinarie)  

      

Plats: Länsstyrelsen 

Tid: 1300-1500 

 

1. Mötet öppnas 

Mats Gustafsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna!  

2. Val av justerare 

Carl-Johan Olsson valdes till justerare.  

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

4. Protokoll från föregående styrelsemöte 

De flesta punkter kommer upp igen på dagens dagordning.  

 

5. Medlemmar/ medlemsvärvning  

Offentliga myndigheter tar sedan i våras endast emot digitala fakturor. Eftersom många av 

våra medlemmar berörs av detta innebär det att förbundet bör införskaffa ett system för digi-

tala fakturor. Sekreteraren och kassören har stämt av med Länsstyrelsens ekonomienhet vad 

som gäller. De råder oss att avvakta eftersom det idag finns flera olika system som inte är 

kompatibla med varandra. På grund av detta tar alla fortfarande emot pappersfakturor. 

 

Det är viktigt att fakturorna kommer ut så snart som möjligt, är det så att vi i vissa fall behö-

ver göra en handpåläggning genom tillfälliga lösningar får vi ta det i år.  
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Burseryds bruk har meddelat att de önska lämna förbundet. Vår kontaktperson där slutade un-

der sommaren och det har säkert en del att göra med beslutet.   

 

Angående marknadsföring av förbundet så är miljödiplomeringsträffar och miljöfika i Jönkö-

ping två möjligheter.  

 

Beslut: Vi avvaktar med inköp av ett digitalt fakturasystem. Medlemsavgifterna går ut som 

pappersfakturor eller som pdf även i år. 

6. Ekonomi 

Inget hänt sedan årsmötet. Fakturan från IVL har nyligen kommit in och ska betalas.  

 

Utgifterna för förbundet är stort sett bara mätningarna. Avtalen gäller till 2020, det är viktigt 

att ha med våra önskemål om neddragningar i kommande upphandling. IVL är informerade 

om att vi behöver minska kostnaderna.  

 

7. Krondroppsnätnätet 

Vi inväntar Naturvårdsverkets samlade översyn av övervakningen av försurande ämnen. Den 

skulle ha kommit i våras men har ännu inte dykt upp. Naturvårdsverket har dock kallat till två 

möten under hösten för att diskutera detta.  

Upphandlingen för Krondroppsnätet genomfördes förra gången gemensamt med andra för-

bund och länsstyrelser. Anki kollar om det kan bli aktuellt även denna gång.  

 

Rapporten har kommit, den gäller bara för Jönköpings län i år. Anne-Catrin lägger ut den på 

hemsidan och skriver ihop en kort sammanfattning.   

 

9. Övriga frågor 

Klimatveckan – Tyvärr är det ingen minimässa i år heller. En idé är att vi istället själva anord-

nar en aktivitet för att synas. Kan ske i samband med årsmötet som då kan genomföras tidi-

gare än andra år, förslaget är att det sker i slutet av februari eller början av mars nästa år. Fö-

reläsningar på förmiddagen och årsmöte för de som vill efter lunch.  

 

Idéer: 

 

• Luftföroreningars påverkan på skogen – Södra och ev IVL 

• Minskningen av svavelnedfall – för att visa på något positivt 

• Mikroplaster i luft 

• Joel Melin – meteorolog 

 

En arbetsgrupp bestående av Carl-Johan, Mats G. och Mats W. funderar vidare till nästa möte.       

 

Hemsidan – Innan vi kan genomföra en kraftsatsning för att få nya medlemmar behöver den 

nya hemsidan vara på plats. Länsstyrelsen IT har lovat att återkomma om frågan men har 

ännu inte gjort det. Anne-Catrin kollar upp.  
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Kommande möten – 11 oktober på eftermiddagen och 26 november på förmiddagen.  

 

12. Mötet avslutas 

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.  

 

 

Vid protokollet 

 

 ..............................................  

Anne-Catrin Almér (sekreterare) 

 ..............................................  … ……………………………… 

Mats Gustafsson (ordförande) Carl-Johan Olsson (justerare) 


