2020:04 Protokoll från styrelsemöte Jönköpings läns Luftvårdsförbund den 10 september, 2020
Närvarande: Mats Weidman, Jönköpings kommun (ordförande)
Anne-Catrin Almér, Länsstyrelsen (sekreterare)
Fredrik Skaghammar, Tranås kommun
Margareta Karsberg, Jönköpings energi AB
Krister Wall, Trafikverket
Maria Cannerborg, Regionen
Susanne Wismén, Jönköpings kommun (suppleant)
Simon Jonegård, LRF (suppleant)
Irene Oskarsson (suppleant)
Frånvarande: Carl-Johan Olsson, Södra

Plats:
Tid:

Skype
1300-1430

1. Mötet öppnas
Mats Weidman förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna!
2. Val av justerare
Irene Oskarsson valdes till justerare.
3. Godkännande av dagordning
Godkänd.
4. Protokoll från föregående styrelsemöte
Protokollet från föregående möte har inte skickats till styrelsen än. Det tas därför upp igen på
nästa styrelsemöte. De som punkter som inte kommer upp igen på dagens dagordning är översyn av stadgarna som tas upp nästa styrelsemöte.
5. Samverkan med Kronoberg samt diskussion medlemsvärvning
Ett samverkansmöte genomfördes 28 augusti. Det konstaterades att båda förbunden har upplevt medlemstapp och båda förbunden ser att det finns många fördelar att jobba tillsammans i
dessa frågor. Hur ska man få det mer attraktivt för företagen att vara med?
På mötet identifierades behovet av att bli mer synliga. Mötets idé var att anordna webbföreläsningar med luftinriktning där medelstora och stora företag bjuds in. Vid varje föreläsning ges
information om de båda luftvårdsförbunden.
Postadress

Telefon

Org.nr.

Bankgiro

Jönköpings läns Luftvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping

010- 22 36 000

828000-8627

5428-6604

Hemsida

www.luftvardsforbundet.se

Styrelsen anser att det är en bra idé som vi kan fortsätta jobba med. Vi får testa, och se hur
stort intresset är. Nytt möte md Kronoberg är inplanerat 24 september via Skype. Flera i styrelsen har svårt att delta på det mötet. Anne-Catrin och Mats undersöker om detsamma gäller
för Kronobergs styrelse och om mötet kan flyttas.
Ett kontinuerligt miljöarbete med koppling till luft som pågår i länet är Klimatrådet och Klimatveckan. Vi bör kunna samverka mer med dem, men hur det ska gå till behöver redas ut.
Anne-Catrin bokar in ett möte med Andreas Olsson, Klimatrådets koordinator, för att diskutera frågan. Maria och Mats W deltar även på det mötet.
Beslut: Vi fortsätter samarbetet med Kronoberg med inriktning att anordna webbföreläsningar. Kontakt tas med Klimatrådet med syfte att inleda ett samarbete.
6. Krondroppsnätet
Nuvarande avtal med IVL går ut vid årsskiftet. Länsstyrelsen i Jämtland har tagit på sig uppgiften att sköta en gemensam upphandling för berörda länsstyrelser och de luftvårdsförbund
som önskar delta. Vi deltar i upphandlingen. Ansvarig upphandlare har dock slutat och vi har
inte fått någon information från ersättaren. Kontakten i Jämtland hade lovat mer information
tills dagens möte men inget mer har inkommit. Räcker kanske inte att enbart Anne-Catrin stöter på utan Mats mejlar dem också.
Nya avtal behöver även tecknas med provtagare, idag SLU, men svårt att göra det när den
stora upphandlingen inte är klar.
7. Ny hemsida
Vi har meddelat Kronoberg vår avsikt att gå samman med dem i arbetet med hemsidan. Även
Kalmar deltar, dvs alla Smålandslänen får en gemensam hemsida. Kronoberg har tagit fram
ett förslag på struktur till hemsidan, som har bifogats kallelsen. Styrelsen godkänner förslaget,
men påpekar att det säkert finns en del detaljer som kan redas ut i efterhand.
Vi vill gärna behålla nuvarande adress, medan förslaget är Smålandsluft. Susanne påpekar att
det går att lösa att man har två olika adresser till samma sida.
Kostnaden beräknas uppgå till 5 000 kr i uppläggningskostnad och sedan ca 1 300 kr i årlig
kostnad (baserat på kostnaden för hemsidan i dagsläget).
Beslut: Förslaget från Luftvårdsförbundet i Kronobergs län på struktur för ny hemsida godkänns. Vi avser behålla vår nuvarande webbadress.
8. Ekonomi
Alla utom tre medlemsavgifter har inkommit. För två av dem stämmer inte faktureringsadressen och kontaktpersonen har slutat hos aktören. Anne-Catrin försöker hitta nya kontaktpersoner och påminner. Två medlemmar som inte betalade medlemsavgiften förra året har återkommit i år.
En kommun har påpekat att medlemsavgifterna för kommunerna inte är rättvisa i förhållande
till antalet invånare. Avgiften har varit konstant under lång tid och nuvarande styrelsemedlemmar har inte bakgrunden till varför de ligger på de nivåer de gör idag. Men en trolig anledning
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till att avgifterna för Jönköping inte är högre kan vara att de tar ett stort ansvar avseende luftmätningarna. Vi tar upp frågan igen på kommande styrelsemöten och till årsmötet kan det
vara viktigt att motivera storleken på medlemsavgifterna.
Båda halvårsfakturorna från IVL för krondroppsmätningarna är inkomna och betalda.
9. Övriga frågor
Nästa möte blir i november under vecka 45 eller 46. Anne-Catrin tar fram en Doodle-förfrågan som skickas till deltagarna.

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

Vid protokollet

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

..............................................
Mats Weidman (ordförande)

… ………………………………
Irene Oskarsson (justerare)
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