PROTOKOLL

Datum
2022-11-11

Sida 1/3

2022:05 Protokoll styrelsemöte Jönköpings läns
Luftvårdsförbund den 11 november, 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
Margareta Karsberg, Jönköping Energi AB
Gunilla Ljunggren, Kassör
Plats: Teams
Tid: 900-1030

1. MÖTET ÖPPNAS

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

Maria Cannerborg valdes till justerare.
3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen godkändes.
4. PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE STYRELSEMÖTE

Gunilla berättade om justeringen av bokslutet för 2021. Mycket återkommer under
senare punkter på dagordningen.
Beslut: Protokollet lades till handlingarna.
5. EKONOMI

Alla medlemsavgifter för året har kommit in. Från och med i år så går alla
fakturor ut elektroniskt.
Angående utgifterna har vi fått in en faktura från IVL (av två) som har
betalats. SLUs faktura för året dök upp idag och har förfallodatum i
december.
Beslut: Den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna.
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6. BUDGET OCH ÅRSMÖTE 2023

Budgeten för år 2022 och 2023 visar på ett stort underskott. Det beror på
att Naturvårdsverket hastigt drog tillbaka sin medfinansiering för en av
krondroppsnätets mätstationer och Förbundet fick gå in och ta över
finansieringen. Om ekonomin ska komma i balans behöver antingen en
mätstation läggas ned eller medlemsavgifterna höjas.
Nuvarande avtal med IVL kan sägas upp och skrivas om tre månader innan
årsskiftet. Det innebär att planerna ligger fast för 2023 men att vi kan
förändra omfattningen av mätningarna för 2024. Det behöver i så fall
kommuniceras med IVL senast september 2023.
Angående vårens årsmöte så vore det bra om vi kan vara på en intressant
plats så att vi kan göra studiebesök. Samtidigt ska det vara möjligt att delta
på distans. Förslag som kom upp på mötet: Flygplatsen, Husqvarna AB,
Värnamo energi.
Alla får i uppdrag att till nästa styrelsemöte fundera på lämpliga platser.
Mats kommer troligtvis inte sitta kvar som ordförande och vi behöver sätta
igång valberedningen som består av Mats Gustafsson och Joanna
Zawodzinska.
Beslut: Mats, Anne-Catrin och Gunilla tar till nästa styrelsemöte fram förslag till
budget. Valberedningen bjuds in på nästa möte.
7. SAMVERKAN MED ÖVRIGA LUFTVÅRDSFÖRBUND / KVARTALSAKTIVITET

Vår kvartalsaktivitet där Flygplatsen skulle föreläsa om framtidens flyg fick
ställas in i sista stund på grund av sjukdom. Vi har inte bokat in en ny tid.
Hinner vi med det innan året är slut eller är det för mycket annat som ska
hinnas med? Kalmar ansvarar för kvartalsaktiviteten för nuvarande kvartal.
Nästa gång det är vår tur att anordna något är under kvartal 2, 2023.
Om två veckor är det både möten med de andra luftvårdsförbunden i
Småland och ytterligare ett tillfälle med Östergötlands Luftvårdsförbund.
Anne-Catrin deltar på båda. På mötet med Smålandsförbunden deltar även
Krister. På mötet med Östergötland deltar även Fredrik.
Kalmar har under året genomfört en medlemsvärvningsinsats där 136
företag i Kalmar kommun har fått riktad information om förbundet. Vi hör
på samverkansmötet vad utfallet har blivit och om de har utvärderat
insatsen. Vi tar upp på nästa möte om deras insats och material kan
användas även i vårt län, eller om vi behöver anpassa det.
Ett forum som vi skulle kunna använda oss av är Klimatrådet. Budskapet är
att om man vill att vi ska fortsätta kunna göra mätningar behöver flera vara
med och bidra genom att bli medlem i Förbundet.
Beslut: Vi bokar inte in ett nytt tillfälle för kvartalsaktiviteten utan tar det när det är
vår tur igen i vår.

8. ÖVRIGT
8.1 Information om vedeldning

Under hösten har det varit mycket diskussion och nyheter om att allt fler
väljer vedeldning som alternativ till uppvärmning. Vedeldning har påverkan
på luftmiljön genom utsläpp av bland annat partiklar (PM2,5) och
bens(a)pyren. Därför har Naturvårdsverket gått ut med information om
vedeldningens miljö- och hälsopåverkan och hur man eldar rätt. Den 7
november genomförde de även en digital träff med landets kommuner för
att diskutera frågan och hur kommunerna kan hantera det.
I det regionala åtgärdsprogrammet för Hälsans miljömål som var ute på
remiss under våren och sommaren ingår det en åtgärd som handlar om att
kommunerna ska genomföra en informationskampanj om vedeldning. De
flesta kommunerna i länet har tackat ja till den åtgärden.
Information på Naturvårdsverkets hemsida
8.2 Omvärldsbevakning

Revidering av EUs luftkvalitetsdirektiv pågår och kommer sannolikt leda till
skarpare miljökvalitetsnormer med anledning av WHOs nya
rekommendationer.
Naturvårdsverket har även meddelat att de kommer att föreslå nya
preciseringar för miljömålet Frisk luft, också det med anledning av WHOs
nya riktlinjer.
9. NÄSTA MÖTE

27 januari kl 9-11.00 via Skype.
10. MÖTET AVSLUTAS

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid protokollet
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Anne-Catrin Almér (sekreterare)

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

………………………
Maria Cannerborg (justerare)

