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2021:02 Protokoll styrelsemöte Jönköpings läns
Luftvårdsförbund den 11 juni, 2021
Närvarande:

Mats Weidman, Jönköpings kommun (ordförande)
Anne-Catrin Almér, Länsstyrelsen (sekreterare)
Margareta Karsberg, Jönköpings energi AB
Krister Wall, Trafikverket
Håkan Johansson, Värnamo kommun
Carl-Johan Olsson, Södra
Irene Oskarsson (suppleant)
Frånvarande (av de ordinarie)

Maria Cannerborg, Region Jönköpings län
Plats: Skype
Tid: 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

Dagordningen godkändes.
4. KONSTITUERANDE AV STYRELSEN

a) Val av vice ordförande
Beslut: Carl-Johan Olsson utses till vice ordförande
b) Val av sekreterare
Beslut: Anne-Catrin Almér utses till sekreterare
c) Val av kassör
Beslut: Anders Hansson utses till kassör.
d) Firmatecknare
Beslut: Mats Weidman, ordförande och Anders Hansson, kassör, utses till att få befogenhet att teckna
firman var för sig.
5. PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE STYRELSEMÖTE

Protokollet från föregående möte sammanfattades och lades till handlingarna.
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6. ÅRSMÖTET

Genomfördes den 16 april på Skype. Det fungerade bra. Det styrelsen särskilt behöver
uppmärksamma är uppdraget att anordna ett medlemsmöte under hösten för att
förslaget på stadgeändringarna ska kunna godkännas och därmed gälla till nästa årsmöte.
7. SAMVERKAN MED ANDRA LUFTVÅRDSFÖRBUND

Under vintern och våren har ordförande och sekreteraren deltagit på ett flertal möten
med Kronobergs luftvårdsförbund. Vi har kommit fram till att genomföra digitala
seminarier/ föreläsningar som båda förbundens medlemmar kan delta på. Kronoberg
planerar ett under tidig höst. Ett antal förslag har tagits fram och skickas ut till styrelsen.
Även Kalmar vill samverka och föreslår ett möte med oss och Kronoberg i anslutning
till sommaren.
Beslut: Vi genomför ett seminarium/ föreläsning i samband med medlemsmötet. Se punkt 8.
8. MEDLEMSMÖTE

På årsmötet beslutades det om att medlemsmöte i höst med syfte att besluta om
förslaget på stadgeändring. Då kan de nya stadgarna gälla till nästa års årsmöte. För att
locka medlemmarna att delta kan den genomföras i anslutning till en intressant digital
föreläsning. Mötet får bli under senhösten eftersom vi inte hinner planera klart innan
sommaren. Till nästa möte får alla i uppdrag att innan nästa möte meddela sekreteraren
två förslag på teman, gärna med förslag på föreläsare. Det går bra att utgå från listan
som tagits fram i samverkan med Kronoberg. Beslut om vilket förslag vi går vidare med
tas under nästa styrelsemöte.
Beslut: En föreläsning anordnas i anslutning till höstens medlemsmöte. Kronobergs medlemmar ges
möjlighet att delta under själva föreläsningen. Alla styrelseledamöter får i uppdrag att ta fram förslag
till nästa styrelsemöte.
9. LUFTSAMVERKAN

Under våren har arbete pågått med fortsättningen av samverkansområdet. Alla
kommuner har meddelat att de avser fortsätta delta. Upphandlingen är nästa klar. Ett
informationsmejl om resultatet av upphandlingen och den nya kostnaden kommer att gå
ut till kommunerna innan midsommar.
10. MEDLEMMAR/ MEDLEMSVÄRVNING

Se punkt 8.
11. EKONOMI

Fakturor för medlemsavgifterna skickas ut i augusti.
12. ÖVRIGA FRÅGOR

Åtgärdsprogrammet för Hälsans miljömål ska revideras under året. Anne-Catrin deltar i
det arbetet.
Projekt inom miljöövervakning Hälsa – Länsstyrelsen har möjlighet att genomföra
projekt inom hälsoövervakningen. Har ni idéer kontakta Anne-Catrin
13. MÖTET AVSLUTAS

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid protokollet
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