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2022:04 Protokoll styrelsemöte Jönköpings läns
Luftvårdsförbund den 26 augusti, 2022
Närvarande:

Mats Weidman, Jönköpings kommun (ordförande)
Anne-Catrin Almér, Länsstyrelsen (sekreterare)
Fredrik Skaghammar, Tranås kommun
Håkan Johansson, Värnamo kommun
Krister Wall, Trafikverket
Maria Cannerborg, Region Jönköpings län
Frånvarande (av de ordinarie)

Margareta Karsberg, Jönköpings energi AB
Plats: Teams
Tid: 915-1030

1. MÖTET ÖPPNAS

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

Fredrik Skaghammar valdes till justerare.
3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen godkändes.
4. PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE STYRELSEMÖTE

Det senaste mötet var det konstituerade. Förutom standardpunkterna för det
konstituerande diskuterades även kommande kvartalsaktivitet (punkt 6 på dagens möte).
Beslut: Protokollet lades till handlingarna.
5. EKONOMI

Vi har en ny kassör Gunilla Ljunggren. Gunilla har upptäckt fel i bokslutet
för 2021 vilket har gjort att vi har behövt betala in skatt som Förbundet
egentligen inte är skyldiga till. Ett mejl skickades ut under sommaren om
styrelsen kan godkänna att bokslutet justeras. Samtliga i styrelsen har via
mejl godkänt att bokslutet för 2021 ska rättas. Även revisorerna har godkänt
denna justering.
Gunilla har även fått lägga en del tid på att uppdatera banken och
Skatteverket med aktuella uppgifter.
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6. KOMMANDE KVARTALSAKTIVITET OCH ANNAN MEDLEMSVÄRVNING

Det är vår tur att anordna nästa kvartalsaktivitet. Den genomförs 6
september kl 9-10. Anders Hallin på Jönköping Airport ska berätta om
framtidens hållbara flygresor. Hittills är det ca 20 som har accepterat
mötesinbjudan.
Den 31 augusti är det ett samverkansmöte med de övriga förbunden.
Kalmar kommer att berätta hur det går med sin värvningskampanj. På nästa
styrelsemöte diskuterar vi deras lärdomar och om vi kan göra något
liknande.
Det vore bra om vi kan anordna en värvningsaktivitet under Klimatveckan,
där Luftvårdsförbundet kan lyftas fram. Den ska vara kort och digital, dvs i
samma stil som våra kvartalsaktiviteter. All avstämning innan aktiviteten
sköts via mejl eller eventuellt på ett kort avstämningsmöte.
Det hade varit bra om vi kunde få till en informations/ värvningsfilm om
Förbundet. Anne-Catrin kontaktar Länsstyrelsens kommunikationsenhet
om det skulle kunna vara en möjlig uppgift för en praktikant.
Beslut: Sekreteraren kontaktar Kinnarps för att undersöka om de kan hålla ett föredrag
under Klimatveckan.
7. SAMVERKANSOMRÅDET

I juni rapporterade Sweco in modellberäkningarna till datavärden.
Rapporten med beräkningarna finns även på hemsidan.
Beräkningarna visar på lägre halter av PM10, NO2 och bensen i nästan alla
länets kommuner jämfört med tidigare år. Samtliga kommuner klarar MKN
med god marginal.
Naturvårdsverket lyfte förra året att samverkansområdet saknar en objektiv
skattning. En sådan har nu tagits fram, stämts av med kommunerna och har
rapporterats in till datavärden. Även den finns på hemsidan.
Under hösten kommer kontakt att tas med kommunerna om mätningar av
partiklar, NO2 och bensen eftersom det är ca 10 år sedan de senaste
mätningarna.
8. ÖVRIGT
8.1 Resultat från Krondroppsnätet

Rapporten från senaste årens mätningar har kommit och ligger på
hemsidan. Nedfallet av svavel och kväve går fortsatt ned. Markvattnet är
dock fortfarande surt på alla våra lokaler och det går åt fel håll på många
stationer. IVL tror att förklaringen är havssaltepisoder då även
kloridhalterna har ökat.
Internationellt ses de kritiska belastningsgränserna (gränser när
kvävenedfallet börjar orsaka vegetationsförändringar) över, baserat på ny
forskning. Kan komma att påverka de gränser som vi använder för
bedömning i Sverige.

8.2 Omvärldsbevakning

Revidering av EUs luftkvalitetsdirektiv pågår. Flera workshops har
genomförts under våren. Till hösten kommer kommisionens förslag och
förhandlingar inleds under våren 2023. Det kan leda till skärpta MKN.
Linköpings kommun behöver ta fram ett nytt åtgärdsprogram för PM10.
Länsstyrelsen och Arbets- och miljömedicin Linköping filar på ett projekt om
att mäta mindre luftburna partiklar i Jönköping.
8.3 Nästa möte

11 november kl 9-10.30 via Teams. Mats skickar ut kallelsen.
11. MÖTET AVSLUTAS

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid protokollet
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