
___________________________________________________________________________ 

Postadress: c/o Länsstyrelsen, 391 86  KALMAR Tel: 010-223 86 49    

Besöksadress: Regeringsgatan 1 E-post: 

caroline.lagerkvist@lansstyrelsen.se 

 

 

 

 

  

PROTOKOLL 

2022-03-10 

 

KALMAR LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND   

 

 

 

 

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Kalmar läns luftvårdsförbund via Teams den 10 

mars 2022 (org. nr. 832401-4839) 

 

Närvarande enligt bilaga. 

 

 

1. Årsmötets öppnande. 

Luftvårdsförbundets ordförande Heléne Rasmusson hälsar alla välkomna och förklarar 

mötet öppnat.  

 

2. Val av mötets ordförande. 

Årsmötet beslutade att välja Heléne Rasmusson till mötets ordförande.  

 

3. Val av mötets sekreterare. 

Årsmötet beslutade att välja Caroline Lagerkvist till mötets sekreterare.  

 

4. Godkännande av kallelse. 

Årsmötet beslutade att godkänna kallelsen.  

 

5. Godkännande av dagordningen. 

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.  

 

6. Val av två personer för justering av protokoll. 

Årsmötet beslutade att välja Katarina Andersson och Gustaf Nilsson att justera 

protokollet. 

 

7. Verksamhets- och ekonomiskberättelse för 2021. 

Helené Rasmusson presenterade verksamhetsberättelsen och Gustaf Nilsson 

presenterade den ekonomiska berättelsen för 2021. Årets resultat är ett överskott på 

48 277 kr för 2021, Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och den 

ekonomiska berättelsen samt lägga dessa till handlingarna.  

 

8. Revisorernas berättelse för 2021. 

Tina Erlandsson redogjorde för revisionsberättelsen. Revisorerna rekommenderar full 

ansvarsfrihet för styrelsen.  

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2021. 

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 2021. 

 

10. Val av ordförande i förbundet till nästa årsmöte. 
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Catarina Lund redogjorde för valberedningens förslag. 

Årsmötet beslutade att välja Helené Rasmusson till ordförande. 

 

11. Val av tre ordinarie styrelseledamöter och tre suppleanter på två år, ordinarie 

ledamöter och suppleanter på ett år.  

Catarina Lund redogjorde för valberedningens förslag. 

 

Årsmötet beslutade att välja följande fyra ordinarie styrelseledamöter på två år: 

• Caroline Lagerkvist (omval) 

• Gustaf Nilsson (omval) 

• Katarina Andersson (omval) 

 

Årsmötet beslutade att välja följande styrelsesuppleanter på två år: 

• Henrik Andersson (omval) 

• Pongthep Gustafsson (nyval) 

• Jenny Nilsson (omval) 

 

Årsmötet beslutade att välja följande ordinarie styrelseledamöter på ett år  

• Kristina Persson (omval) 

• Camilla Olofsson (omval) 

• Johanna Vöks (omval) 

 

Årsmötet beslutade att välja följande styrelsesuppleanter på ett år: 

• Simon Sörensen (omval) 

• Renate Foks (omval) 

• Christine Dahlgren (omval) 

• Joachim Axelsson (omval) 

 

12. Val av två revisorer och suppleanter 

Catarina Lund redogjorde för valberedningens förslag. 

 

Årsmötet beslutade att välja följande ordinarie revisorer för ett år: 

• Tina Erlandsson (omval) 

• Kerstin Blom Johansson (omval)  

 

Årsmötet beslutade att välja följande revisorssuppleanter för ett år: 

• Johan Molin (nyval) 

• Veronica Ivarsson (nyval) 

 

13. Val av valberedning om tre personer på två år. 

Årsmötet beslutade att välja följande tre personer till valberedningen: 

• Dag Hansson (nyval) 

• Maria Eidrup (nyval) 

• Maria Almstedt, sammankallande (nyval) 

 

14. Genomgång av revidering av stadgar. Årsmötet beslutar att fastställa ändring av 

förbundets stadgar. 

 

15. Fastställande av arbetsprogram och budget för 2022. 

Arbetsprogrammet är fastställt fram till årsmötet 2023 uppdatering har gjorts med 

avseende på tid för mätningar. Årsmötet beslutar att fastställa uppdatering av 

arbetsprogrammet 2022. 
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Gustaf Nilsson presenterar budgetförslaget för år 2022. Årsmötet beslutar att 

fastställa förslaget till budget 2022. 

 

16. Fastställande av medlemsavgift och fördelningsplan för utredningskostnader. 

Årsmötet beslutade att medlemsavgift för ideella föreningar förblir 200 kr, övriga 

medlemmar betalar 400 kr och utredningsavgift 19 800 kr ska vara oförändrad under 

2022. 2023 kan utredningsavgiften komma att höjas något, då leverantörerna har ökat 

sina priser. 

 

17. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar:  

Tack för erat arbete och engagemang, Marie Lindström 

Valberedningen: Karen Jensen, Catarina Lund och Carolina Gunnarsson 

Revisorsuppleanter: Annika Andersson och Charlotte Andersson 

 

18. Övriga frågor.  

Information till kommunerna gällande eventuell mätning av NO2 och VOC. 

Enligt kontrollstrategin för tätortsmätningarna i länet och enligt IVL:s offert för 2022 

ska mätningar göras kontinuerligt i gaturum i Kalmar samt option för alla kommuner 

att mäta VOC och NO2. Mätningar av NO2 och/eller VOC får kommunerna själva 

bekosta, och det är valfritt om kommunerna vill mäta det ena eller andra, båda eller 

inget av dem. Detta ska dock göras senast 2023, för att Kalmars täta mätningar ska 

kunna användas som referens.  

Styrelsen har beslutat att skjuta på optionen till 2023 för att få tid till dialog med 

kommunerna och planering av eventuella mätningar.  

NO2 plus VOC kostar 27 000 kr exkl. Moms och endast NO2 kostar 5800 kr exkl. 

moms kostar per kommun. 

Utskick med information kommer att ske till kommunerna. 

 

19. Årsmötets avslutande 

Heléne Rasmusson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

Helené Rasmusson   Caroline Lagerkvist 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

Justeras  

 

 

 

 

Gustaf Nilsson   Katarina Andersson 

Ledamot   Ledamot 
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NÄRVARANDE: 

Helené Rasmusson Kalmar kommun 

Caroline Lagerkvist Länsstyrelsen 

Camilla Olofsson Södra Cell 

Ywonne Wildtberg Högsby kommun 

Johanna Vöks Region Kalmar  

Catarina Lund Vatten & Samhällsteknik 

Ulf Jonsson kommunpolitiker Västervik 

Kajsa Högström Oskarshamns kommun 

Kerstin Blom Johansson IKEA Industry Hultsfred 

Anja Bylin Borgholms kommun 

Katarina Andersson SAFT 

Anne Andersson Trafikverket 

Christine Dahlgren Mönsterås kommun 

Johan Molin Scania 

Annelie Jägsander Nybro kommun 

Gustaf Nilsson Torsås kommun 

Kristina Persson Emmaboda kommun 

Tina Erlandsson Region Kalmar 

Katarina Svensson ABB  

Dag Hansson VOSteknik 

Maria Eidrup Kalmar kommun 

Maria Almstedt Länsstyrelsen 

Sven Af Ekenstam Hultsfred/Vimmerby kommun 

Kristofer Asplund Mörbylånga kommun 

Helena Karlsson Mörbylånga kommun 

Pongthep Gustafsson Kalmar Energi 

Annika Andersson Sweco 

Eva Gustafsson Västerviks kommun 


