PROTOKOLL

Datum
2022-04-11

Sida 1/2

2022:02 Protokoll styrelsemöte Jönköpings läns
Luftvårdsförbund den 11 april, 2022
Närvarande:

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

Maria Cannerborg, Region Jönköpings län
Carl-Johan Olsson, Södra
Plats: Teams
Tid: 1030-1200
1. MÖTET ÖPPNAS

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

Krister Wall valdes till justerare.
3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen godkändes med ett par tillägg.
4. PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE STYRELSEMÖTE

Protokollet från föregående möte sammanfattades. Huvudpunkten på det mötet var
årsmötet som återkommer på dagens dagordning.
Beslut: Protokollet lades till handlingarna.
5. ÅRSMÖTE

5.1 Handlingarna
Anne-Catrin gick igenom handlingarna; Verksamhetsberättelse,
arbetsprogram, balansräkning, resultaträkning och budget.
Kommentar kring aktivitet medlemsvärvning i arbetsplanen, är att Kalmar
under våren planerar att genomföra ett utskick till näringslivet för att värva
medlemmar. De delar gärna med sig av materialet och erfarenheter från
utskicket så att även vi andra förbund kan använda deras koncept.
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Vid genomgång av resultatberäkningen framgick det att Förbundet för
första gången har betalat skatt på resultatet. Vid kontakt med kassören
framgick det att Skatteverket har tagit ett beslut om att Förbundet
hädanefter ska betala skatt. Varken ordförande eller sekreterare hade fått
kännedom om beslutet. Vi behöver få klarhet i vad för typ av organisation
som Skatteverket klassar Förbundet som. Eftersom det fortfarande finns
frågetecken kring bland annat skatten, föreslår styrelsen att avvakta med en
höjning av medlemsavgiften. Medlemmarna bör dock vara beredda på att
medlemsavgifterna troligtvis kommer att öka framöver.
Beslut: Styrelsen godkänner handlingarna till årsmötet och föreslår att tidigare beslut
avseende medlemsavgiften ligger fast; dvs en årlig uppräkning i samma storlek som
konsultprisindex.
5.2 Valberedning
Vi har ingen valberedning men i och med stadgeändringarna som förväntas
gå igenom och att de flesta i styrelsen gärna fortsätter så är det ingen brist
på ordinarie eller suppleanter. Mats Weidman, ordförande, vill dock gärna
avgå och ta plats som ordinarie styrelseledamot, om det går att hitta en
ersättare. Ser ut som att det är en fråga vi får jobba vidare med under året.
Gert Monell, som har varit revisor i många år, har meddelat att han inte
ställer upp för omval så vi behöver en ny revisor. Mats kollar med Jenny
Bjerenius, som idag är suppleant om hon kan tänka sig att ställa upp.
Vi behöver även en ny kassör. Ett alternativ är att köpa in tjänsten av en
redovisningsbyrå.
Beslut: Anne-Catrin undersöker intresse och kostnad för att anlita en redovisningsbyrå
för kassörsrollen.
11. MÖTET AVSLUTAS

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid protokollet

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

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

………………………
Krister Wall (justerare)

