2020:01 Protokoll från styrelsemöte Jönköpings läns Luftvårdsförbund den 6 februari, 2020
Närvarande: Mats Gustafsson, Husqvarna AB (ordförande)
Anne-Catrin Almér, Länsstyrelsen (sekreterare)
Susanne Wismén, Jönköpings kommun
Mats Weidman, Jönköpings kommun
Carl-Johan Olsson, Södra
Maria Cannerborg, Region Jönköpings län
Kenneth Andersson, Tranås kommun
Krister Wall, Trafikverket
Anders Hansson, Jönköpings kommun(kassör)
Frånvarande: Margareta Karsberg, Jönköpings energi AB
Lennart Pamp, Nässjö affärsverk
Plats:
Tid:

Region Jönköpings län
930-1200

1. Mötet öppnas
Mats Gustafsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna!
2. Val av justerare
Susanne Wismén valdes till justerare.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Protokoll från föregående styrelsemöte
De flesta punkter kommer upp igen på dagens dagordning.
En rättelse behövs läggas till det tidigare protokollet är att det finns en möjlighet att förlänga
avtalen för samverkansområden. Anne-Catrin tar kontakt med Jönköpings kommun om de är
intresserade av att göra det. I så fall behöver vi inte ta fram ett nytt kontrollprogram och genomföra en upphandling under detta året.
5. Rapport från möte med andra luftvårdsförbund
Anne-Catrin träffade i januari, sekreterarna från luftvårdsförbunden i Kalmar och Kronobergs
län. Även Östergötland var inbjudet men kunde inte delta på grund av barnafödsel. Det var
mycket intressant möte och vi kom fram till att fortsätta samverkan framöver. Vi kom överrens om att det är fritt fram att använda och anpassa varandras material.
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Kronoberg berättade att de inte betalar moms, Kalmar har också ansökt om att slippa betala
moms. Kronoberg har bytt sekreterare sedan dess och hittar inte dokumentationen från processen med Skatteverket. Om vi skulle slippa betala moms skulle vi nog kunna slippa nedskärningarna. Anne-Catrin kollar med Vätternvårdsförbundet hur de gör och om de är intresserade
av att ta detta vidare. Anders kollar med kollegor på kommunen om de vet något om chanserna för att det ska gå igenom. Frågan tas upp igen på nästa möte.
Både Kalmar och Kronoberg anordnar årliga luftdagar. Det kan kanske vara värt att besöka
dem för att se om vi kan få inspiration till vår egen länsluftsdag.
Ett nytt skype-möte i gruppen planeras när IVL har kommit med sitt förslag om nästa programperiod för krondroppsnätet.
I dagsläget ser vi inget behov av att utöka gruppen till fler luftvårdsförbund än smålandslänen
och Östergötland.
6. Hemsidan
Som diskuterats på tidigare möten måste vår hemsida förnyas och flyttas över till nytt webbverktyg. Tidsfristen har förlängts med ett år, vi behöver ha en ny lösning på plats senast oktober 2021 då länsstyrelserna släcker alla sina gamla undersidor. Efter övergången kommer
hemsidan att kosta 5 500 kr/ år. Innehållet på sidan måste flyttas över manuellt, länsstyrelsernas IT-enhet kan hjälpa till med detta, då kostar det 600 kr/h. De har ännu inte svarat på hur
lång tid de uppskattar att det behövs eller när de senast måste få in beställningen.
Ett annat, nytt alternativ, är att samarbeta med de andra luftvårdsförbunden i Småland. Kronoberg har nyligen gjort om sin sida och enligt webbföretaget går det att få in även oss och Kalmar på sidan. Det innebär att man kommer till en portalsida för alla förbunden och sedan väljer vilket förbund man vill till. Kostnaden per år landar då på ca 1200 kr. Det blir en engångskostnad på ca 5000 kr då webbföretaget bygger upp våra sidor. Till att börja med fem sidor
som vi sedan kan utöka. Visionen behöver nog förtydligas mer
Susanne kan ingå i en eventuell projektgrupp för hemsidan.
Beslut: Vi går vidare med att titta på Kronobergs förslag. Beslut tas efter länsstyrelsernas IT
har svarat.
7. Krondroppsnätet
IVL har ännu inte kommit med förslag program för nästa period. Ingen Länsstyrelse har tagit
initiativ till en gemensam upphandling utan hävdar att det bara finns en möjlig utförare. AnneCatrin kollar med länsstyrelsens upphandlare om det finns ett sådant undantag i lagen om offentlig upphandling.
8. Årsmöte
Planering: Arbetsgruppen har haft ett skype-möte med representanter från Kronobergs län
om ett gemensamt årsmöte. Tanken är föreläsningar på förmiddagen och årsmötesförhandlingar på eftermiddagen. Preliminärt datum är 23 april, ska ta upp i styrelsen för Kronoberg,
föreslagen plats är Asa utanför Lammhult. I Asa genomförs det flera luftmätningar. Förslag på
punkter/ föreläsare till förmiddagens seminarier är:
• Göran Elander, Södra (preliminärbokad)
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•

Joel Melin, meteorolog – inte bokad men skulle kunna vara ett alternativ, IVL kommer för att redovisa mätresultaten, Rickard Alm på Volvo CE ett alternativ från industrin. Arbetsgruppen har ytterligare ett möte inplanerat den 24 februari.

Handlingarna: Utkast på verksamhetsberättelse och arbetsplan har gått ut inför mötet. Mejla
synpunkter till Anne-Catrin.
Valberedning: Vi har ingen befintlig valberedning så vi får försöka fylla platserna så gott det
går. Mats frågar Annica Malmer, Miljösamverkan Jönköpings län, om hon kan ställa upp i
valberedningen för nästa år. Eftersom det inte finns någon valberedning.
Mats lämnar tyvärr ordförandeposten och vi måste tyvärr hitta en ersättare. Även Lennart
Pamp, Nässjö affärsverk har meddelat att han inte ställer upp för omval.
Alla i styrelsen funderar på vem som kan tänkas ställa upp i styrelsen, vi bokar in ett möte i
mars för avstämning.
9. Medlemmar/ medlemsvärvning
Vid senaste kontrollen av medlemsavgifter var det ca 5 st som saknades. Anne-Catrin gör ett
sista försök att få med dessa medlemmar.
10. Ekonomi
På grund av uteblivna medlemsavgifter gick vi kraftigt minus år 2019: -77 000 kr. Det är
40 000 kr sämre än budgeterat. Utgifterna låg på samma nivå som budgeterat. Vi har en betydlig buffert men det innebär att det är än viktigare att vi får ned kostnaderna för krondroppsnätet.
11. Övriga frågor
Svenska luftvårdsföreningen (SLF) anordnar ett luftseminarium i Stockholm den 14 maj,
”Luftföroreningar utomhus vad medför de för den samlade exponeringen vi utsätts för?”

13. Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

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

..............................................
Mats Gustafsson (ordförande)

… ………………………………
Susanne Wismén (justerare)
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