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2021:01 Protokoll styrelsemöte Jönköpings läns 
Luftvårdsförbund den 16 februari, 2021 

 

Närvarande: 

Mats Weidman, Jönköpings kommun (ordförande) 
Anne-Catrin Almér, Länsstyrelsen (sekreterare)  
Margareta Karsberg, Jönköpings energi AB 
Maria Cannerborg, Region Jönköpings län 
Kenneth Andersson, Tranås kommun 
Carl-Johan Olsson, Södra 
Irene Oskarsson (suppleant) 

Frånvarande (av de ordinarie) 

Krister Wall, Trafikverket 
 
Plats: Skype 
Tid: 1300-1430 

 

1. MÖTET ÖPPNAS 

Mats Weidman förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna!  

2. VAL AV JUSTERARE 

Maria Cannerborg valdes till justerare.  

3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Dagordningen godkändes. 

4. PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE STYRELSEMÖTE 

Protokollet från föregående möte har inte justerats än. Det hänskjuts till nästa möte.   

5. ÅRSMÖTET 

Vi räknar med att vi inte kan genomföra årsmötet på plats utan att det behöver bli 
digitalt. Tid blir kl. 10, fredagen den 16 april. I anslutning till årsmötet ber vi IVL berätta 
kort om krondroppsmätningarna och vi får en sammanfattning av det nya förslaget på 
mätprogram för samverkansområdet. 2h totalt är lagom. Vi håller alltså på mellan 10 
och 12. Inbjudan skickas ut snarast. 
Anne-Catrin skickar ut verksamhetsberättelsen och arbetsplan till styrelsen för 
synpunkter. Båda behöver vara klara till den 16 mars då kallelsen behöver gå ut.  
Angående budgeten presenterar vi på årsmötet två alternativ: a) Vi tar över mätningarna 
i Fagerhult, förutom strängprovtagningen och behåller övriga stationer. b) Vi tar över 

http://www.luftvardsforbundet.se/


 
 
 
mätningarna i Fagerhult men drar ned på en annan station. Styrelsen föreslår alternativ 
a, som dock leder till ett visst underskott.  
Mats Weidman hör med Mats Gustafsson, på Husqvarna AB om han kan tänka sig att 
hjälpa till i valberedningsarbetet i år.  
Beslut: Årsmötet genomförs den 16 april, kl 10 på Skype.  
 

6. STADGARNA  

Vi har tidigare konstaterat att styrelsen är mycket stor i förhållande till Förbundets 
storlek. Till årsmötet föreslår styrelsen en stadgeändring för att justera detta.  
Beslut: Till årsmötet föreslås paragraf 2, Styrelsens sammansättning, ändras till: ”…styrelse bestående 
av ordförande samt minst fem till sju ledamöter jämte fyra ersättare…”Skrivningen om att det ska 
vara personliga ersättare stryks.  
 

7. KRONDROPPSNÄTET  

För två veckor sedan meddelade Naturvårdverket att man avslutar sin finansiering av 
mätningarna vid stationen i Fagerhult med omedelbar verkan. Det kom ingen förvarning 
om att detta på gång, och det var inte med som förslag i den remiss som skickades ut 
under förra våren. Det är särskilt anmärkningsvärt eftersom både Luftvårdsförbundet 
och Länsstyrelsen bedriver andra mätningar på platsen.  
De moment som Naturvårdsverket har finansierat hittills är krondropp, öppet fält och 
strängprovtagning. Kostnaden för detta uppgår till 82 000 kr/ per år. Under året går 
Länsstyrelsen in och tar över finansieringen av öppet fält och krondropp medan IVL tar 
strängprovtagningen. Detta är dock en tillfällig lösning och vi behöver under året 
bestämma hur vi ska lösa det kommande år. Skulle Förbundet under nästa år ta över 
finansieringen av öppet fält och krondropp skulle det innebära ett underskott på ca 
19 000 kr per år. Detta alternativ läggs fram till årsmötet.  
Ett möte bokas in med Naturvårdsverket för att beskriva effekterna detta har på 
miljöövervakningen i länet och för att reda ut hur stora möjligheterna är att 
Naturvårdsverket återtar finansieringen av Fagerhult. 
Beslut: Styrelsen föreslår att om det inte går att hitta någon annan lösning så tar Förbundet över 
finansieringen av krondropp och öppet fält, från år 2022.  
 

8. NY HEMSIDA 

Den nya hemsidan, som vi delar med Kronoberg och Kalmar, är stort sett klar. Vi kan 
därför omdirigera vår gamla webbadress. För att göra sidan säker behövs ett 
säkerhetscertifikat, fördelad per förbund blir denna kostnad 200 kr.   
Beslut: Vi kopplar om adressen till den nya hemsidan. Införskaffande av säkerhetscertifikat godkänns.      
 

9. MEDLEMSVÄRVNING 

Den gemensamma arbetsgruppen med Kronoberg har tagit fram en strategi för 
medlemsvärvning. Den skickas till styrelsen för synpunkter så kan vi ta beslut på nästa 
styrelsemöte.  

10. EKONOMI 

Inget nytt 

11. ÖVRIGA FRÅGOR 

Formas genomför två digitala seminarier med koppling till luft under våren.  



 
 
 

• 16 mars, Hälsosamma samhällen - luftkvalitet, folkhälsa och grönområden.  

• 8 juni, Omställningsmöjligheter och samhällseffekter av covid-19 – 

handlingsmönster, luftkvalitet, samhällsnormer 

 

13. MÖTET AVSLUTAS 

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.  
 
 
Vid protokollet 
 

 .....................................................  
Anne-Catrin Almér (sekreterare) 
 
 

 .....................................................   ……………………… 
Mats Weidman (ordförande)  Maria Cannerborg (justerare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://formas.se/arkiv/evenemang/evenemang/2021-02-04-halsosamma-samhallen---luftkvalitet-folkhalsa-och-gronomraden.html?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

