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2020:04 Protokoll från styrelsemöte Jönköpings läns Luft-
vårdsförbund den 21 december, 2020 

 

 

Närvarande: Carl-Johan Olsson, Södra (ordförande) 

 Anne-Catrin Almér, Länsstyrelsen (sekreterare)  

 Fredrik Skaghammar, Tranås kommun 

 Margareta Karsberg, Jönköpings energi AB 

 Krister Wall, Trafikverket 

 Maria Cannerborg, Regionen 

 Kenneth Andersson, Tranås kommun 

 Irene Oskarsson (suppleant) 

Frånvarande: Mats Weidman, Jönköpings kommun   

  

      

Plats: Skype 

Tid: 1400-1430 

 

1. Mötet öppnas 

Carl-Johan Olsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna!  

2. Val av justerare 

Krister Wall valdes till justerare.  

3. Godkännande av dagordning 

Godkänd. 

4. Protokoll från föregående styrelsemöte 

Protokollet från föregående möte ligger på hemsidan. Många punkter kommer upp på dagens 

dagordning. Kontakten med Klimatrådet har inte hunnits med under hösten utan vi får ta tag i 

det under våren.  

Beslut: Protokollet läggs till handlingarna.  

 

5. Krondroppsnätet  

SLU, som har skött provtagningarna åt oss länge, har lämnat ett kostnadsförslag för fortsatta 

provtagningar. Kostnadsförslaget innebär att kostnaden minskat med ca 10 000 kr om vi tar 

bort stationen i Värnvik. Vi har kvar Värnvik som option och i det fallet ligger kostnaderna 

kvar på samma nivå som idag.  

 

Naturvårdsverket har fortfarande inte gett besked om hur mycket medel de kan stötta kron-

droppsnätet med. Om deras senaste förslag går igenom, kan det innebära att det finns ut-
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rymme i budgeten för att ändå genomföra markvattenmätningar i Värnvik. Markvatten prov-

tas bara 3 gånger per år så vi hinner i så fall diskutera igenom detta och ta beslut på kom-

mande styrelsemöte. Naturvårdsverket väntas lämna besked i januari. 

Beslut: SLU får uppdraget att genomföra provtagningen inom krondroppsnätet i länet.  

 

7. Ny hemsida 

Underlaget är skickat till konsulten som har påbörjat att lägga ut det. Den nya adressen är inte 

igångsatt men man kan följa utvecklingen på Kronobergs nuvarande hemsida (som bara kom-

mer byta namn). Förväntad lansering är i januari. Mötestid är inbokat med de andra förbunden 

för att gå igenom hanteringen av sidan. Vid tillfället diskuteras även möjliga vägar att upp-

märksamma lanseringen. I Jönköpings län är Länsstyrelsens nyhetsbrev om hållbarhet och 

Klimatrådets nyhetsbrev möjliga alternativ.   

8. Ekonomi 

Alla förväntade fakturor är inkomna och betalda för året.  

 

9. Övriga frågor 

Samverkansområdet – möte med kommunerna planeras i slutet av januari för att diskutera 

kommande mätperiod.  

 

Undertecknande av protokoll – Vätternvårdsförbundet har gått över till digital undertecknande 

genom att ett godkännande via mejl räknas som ett undertecknande. Vi behöver kolla med 

kassören om det kan vara ett alternativ även för oss.  

Beslut: Om kassören inte har argument för att hålla kvar vid fysiskt undertecknande övergår 

vi till att protokollen anses undertecknade om de är godkända via mejl.  

 

 

13. Mötet avslutas 

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.  

 

 

Vid protokollet 

 

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

Anne-Catrin Almér (sekreterare) 

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

Carl-Johan Ohlsson (ordförande)  Krister Wall (justerare) 


