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2021:03 Protokoll styrelsemöte Jönköpings läns
Luftvårdsförbund den 25 augusti, 2021
Närvarande:

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

Maria Cannerborg, Region Jönköpings län
Krister Wall, Trafikverket
Carl-Johan Olsson, Södra
Plats: Skype
Tid: 900-1010
1. MÖTET ÖPPNAS

Mats Weidman förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna!
2. VAL AV JUSTERARE

Håkan Johansson valdes till justerare.
3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen godkändes.
4. PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE STYRELSEMÖTE

Protokollet från föregående möte sammanfattades och lades till handlingarna.
5. PLANERING AV MEDLEMSMÖTE I HÖST

Det konstaterades att de flesta av punkterna på listan med förslag är mycket intressanta.
Dock röstades två punkter fram som alternativ för genomförande i höst:
1. Avfall – seminariet föreslås få två delar: avfallsförebyggande och hur avfall
som ändå uppkommer tas om hand, tex förbränning Torsvik. Eventuella
talare: Naturvårdsverket och Jönköpings energi
2. Drivmedel – helhetsperspektivet och inte bara klimat. RISE?
Vi tar med de två alternativen till samverkansmötet med Kronoberg och Kalmar och ser
hur det går ihop med deras förslag. Tanken är att förbunden genomför ett seminarium
var och att de ska vara öppna för alla förbundens medlemmar. Tidpunkt för vårt tillfälle
placeras så att det passar in med övriga förbunds planerade aktiviteter.
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Tanken är att seminariet ska vara kort, cirka en timme. Vid vårt tillfälle genomförs ett
medlemsmöte i anslutning. Detta för att våra medlemmar ska kunna besluta om
stadgeändringarna, som ju godkändes första gången på årsmötet.
6. SAMVERKAN MED ANDRA LUFTVÅRDSFÖRBUND

Möte med Kronobergs och Kalmars luftvårdsförbund genomförs den 26 augusti.
Huvudpunkt på dagordningen är de digitala seminarierna där planen är att turas om att
genomföra dem (se punkt 7). Kronoberg ansvarar för kvartal 3, 2021, Jönköping kvartal
4, och Kalmar för kvartal 1, 2022.
7. LUFTSAMVERKAN

Upphandling av konsulter inför ny mätperiod är klar. OPSIS fortsätter ansvara för
mätningarna i Jönköping. Även SWECO fortsätter ta fram modellberäkningarna för alla
kommuner. Inget anbud kom in för att genomföra indikativa mätningar. Det innebär att
vi får genomföra en direktupphandling när det är dags.
Under hösten kommer avtal tecknas med kommunerna om deltagande i
samverkansområdet.
8. MEDLEMMAR/ MEDLEMSVÄRVNING

LRF och Trelleborg har begärt utträde.
Trelleborg motiverar det med att ”då vi har miljöförbättrande åtaganden på flera håll,
samt koncernmässigt.” Anne-Catrin och Mats tar fram ett svar där det bland annat
påpekas att det är viktigt med även lokalt miljöarbete och engagemang, inte bara globalt.
Angående LRF var det mycket oväntat och de har inte skickat med någon motivering.
Mats tar kontakt med länsordföranden för att se om det går att få dem att ompröva
beslutet.
9. EKONOMI

Medlemsavgifterna rullar in, sista betaldatum är satt till 24 september. Två fakturor från
IVL har kommit in med sista betaldag sista september.
10. ÖVRIGA FRÅGOR

Nästa möte planeras in till senast en vecka före medlemsmötet. Anne-Catrin skickar ut
en doodle.
11. MÖTET AVSLUTAS

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid protokollet
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