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PROTOKOLL 

2022-03-10 

 

KALMAR LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND   

 

Protokoll för styrelsemöte i Kalmar läns luftvårdsförbund org. nr. 832401-4839 10 mars 2022 
 

Nr. 2 2022 

 

Plats: Teams 

 

Närvarande: Christine Dahlgren, Helené Rasmusson, Camilla Olofsson, Johanna Vöks, Katarina Andersson, 
Gustaf Nilsson, Caroline Lagerkvist, Kristina Persson 

 

1. Mötets öppnande 

Helené hälsar välkomna.  

 

2. Val av justerare 

Christine valdes till justerare. 

 

3. Konstituering av styrelsen  

Camilla Olofsson utses till vice ordförande. 

Caroline Lagerkvist utses till sekreterare. 

Gustaf Nilsson utses till kassör. 

 

3.1 Styrelsen beslutade att utse:  

Helené Rasmusson xxxxxx-xxxx  

Camilla Olofsson xxxxxx-xxxx 

Gustaf Nilsson xxxxxx-xxxx 

eller den de/den sätter i sitt ställe, att oinskränkt företräda föreningen två i förening i samtliga 

frågor. Denna rätt innebär bland annat, men inte uteslutande, att företräda föreningen gentemot 

Swedbank AB samt att utse behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningens 

internetbank. 

 

3.2 Föreningen utser härmed följande personer att vara: 

Behörighetsadministratörer, med rätt att i förekommande fall tilldela behörighet för 

internetbanksanvändare och/eller 
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internetbanksanvändare med angivna rättigheter på individnivå att verkställa betalningar och 

beordra andra uppdrag. 

Helené Rasmusson xxxxxx-xxxx behörighetsadministratör 

Camilla Olofsson xxxxxx-xxxx behörighetsadministratör 

Gustaf Nilsson xxxxxx-xxxx företagsanvändare 

Jan Carlsson xxxxxx-xxxx företagsanvändare 

 

4. Föregående styrelseprotokoll 

Genomgång av föregående protokoll. 

 

5. Styrelsens uppdrag 

• Omvärldsbevakningar/lagändringar 

Revideringen av EU:s luftdirektiv är på gång. 

• Luftvårdsförbundets rapportering av luftdata till Naturvårdsverket 

31 mars ska alla mätdata rapporteras in. För Kalmars del gäller det för mätstationerna i 

Högsby, Västervik och Kalmar. IVL ska rapportera för Kalmars räkning 

• Kalmar mätstation 

Mätstationen är kvar på samma plats på Södra vägen men har flyttat upp en våning. 

Funderar på om rivning av närliggande byggnader har påverkat värdena. 

• Tätortsprogram och objektiv skattning 

Helené har skickat frågan till kommunerna om det skett några förändringar under 2021 

önskat svar senast 31 mars.  

IVLs offert är antagen och optionen på att mäta VOC och NOx i kommunerna skjuts till 

2023. Information till kommunerna om optionen gick ut på årsmötet. En skriftlig 

information kommer att skickas ut inom kort. Kommunrepresentant, kommunbrevlåda och 

kontaktpolitiker. 

Enligt kontrollstrategin ska både NOx och stoft mätas i Västervik. Under 2021 har endast 

stoft mätts. Helené och Jenny har ställt frågan till IVL. Svar har ännu inte kommit. 

• Ekonomisk redovisning 

Fakturering för 2022 på gång. 

• Medlemsvärvning 

Ska påbörjas i vår enligt plan. Värvningen sker kommunvis och startar med Kalmar 

kommun. 

• Arbetsgrupper 

Översyn och eventuell omgruppering av gruppmedlemmar vid behov, i och med ny styrelse 

- Krondroppsnätet - (Helené, Katarina och Kristina) 

- Metaller i mossa. (Camilla och Katarina) 
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- Arbetsgrupp se över kontaktinformation (Caroline och Camilla) Camilla hjälper Caroline 

att kolla osäkra uppgifter.  

- Medlemsvärvning – Se över hur vi ska arbeta bättre och mer strukturerat med 

medlemsvärvning (Johanna, Helené)  

- Samverkansgrupp kvartalsaktivitet/samverkan (Helené, Camilla och Caroline) 

- Ny arbetsgrupp, Stipendium. (Kristina och Gustaf) 

- Ny arbetsgrupp, Ny arbetsplan 2023-2026. (Camilla och Helené) 

- Ny arbetsgrupp, Option på NOx och VOC för länets kommuner 2023. (Helené, 

Christine, fråga Henrik Andersson) 

- Nyhetsbrev 1. Text om årets luftvärnare-Helené. Text om årsmöte 2022 avtackning 

styrelsemedlemmar-Camilla. Informationsmöte hos kommunerna-Camilla och Helené. 

Kvartalsaktiviteten- Johanna. Önskemål om att lämna in förslag på luftvärnare -

Caroline. Skicka till Caroline senast 24 mars. 

- Ny arbetsgrupp: Informationsmöte: Luftvårdsförbundet informerar kommunerna om sin 

verksamhet mm. (Helené, Johanna) 

 

6. Krondroppsnätet 

Avtalen förnyas i september inför 2023. Kostnadsbesked 2022 mottaget. 

 

7. Option på NOx och VOC för länets kommuner 2023 

Kommunerna fick kort information på årsmötet tidigare idag. Arbetsgruppen kontaktar 

kommunerna så snart som möjligt och jobbar vidare med detta. 

 

8. Mätning metaller i mossa 

Katarina redogör för rapporten om metaller i mossa. Prover togs i mossa under 2020. Det togs 52 

mossprover och 15 humusprover. Generellt har halterna av metaller i mossa minskat. 

 

9. Vedeldning 

Mätningarna är klara och utrustningen har monterats ned. Inväntar resultat från PAH-mätningarna 

och ytterligare en veckas mätning av PM10. Analyser av dessa ska göras och därefter rapport och 

utvärdering. Rapport och utvärdering har inte kommit ännu. 

 

10. Tätortsmätningar i Västervik 

Resultaten av mätningarna efter augusti har fortfarande inte kommit Någon tidsplan för rapport 

och utvärdering finns inte. Frågan har ställts till IVL utan att lvf har fått svar. 

 

11. Inkomna skrivelser 

Inga inkomna skrivelser 

12. Hemsidan 
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2022-03-10 totalt 355 790 visningar 

2022-01-24 totalt 340 394 visningar 

 

13. Stipendium 

Arbetsgruppen reviderar stadgarna och ser över annonsering av stipendium. 

 

14. Ändring av luftvårdsförbundets stadgar 

De reviderade stadgarna är nu beslutade och klara. Lägga ut dessa på hemsidan. 

 

15. Politisk representant från kommunerna  

Saknar representant från Högsby. 

Utskick ska göras till politikerna med en presentation av luftvårdsförbundets verksamhet och syfte 

samt eventuell inbjudan till presentation med möjlighet till frågeställningar.  

 

16. Luftvärnare 

Påbörja arbetet med framtagande av nästa års luftvärnare. Följa upp nyhetsbrevet med utskick med 

förfrågan på förslag till luftvärnare. Förslaget på luftvärnare ska vara klart i september. 

 

17. Samverkan Kalmar/Kronoberg/Jönköping LVF  

LVF i sociala medier, länka till hemsidan. 

Förslag från Kronoberg. Profilprodukter gemensamt inköp ex. mössa, sadelskydd, reflexband. Ett 

par tusen per förbund. Alla tre förbundens loggor. Någon som har en bra leverantör? – Jönköping 

har beslutat att inte vara med på detta. - Styrelsen beslutar att inte vara med på detta inköp just nu. 

Kvartalsaktivitet, Kronoberg 18 maj Cirkularitet. 

Andra samverkansfrågor – Hur vi använder varandras erfarenheter på bästa sätt. 

Gemensam skrivelse till kollektivtrafiken gällande reskassa. (Ann-Catrin, ev Louise, Helené) Klar 

sista mars. – Jönköping har beslutat att inte vara med på skrivelsen. -Styrelsen beslutar att inte 

delta i skrivelsen. 

Byta infomaterial för att underlätta för varandra. 

 

18. Nästa styrelsemöte 

Torsdag 12 maj 9-12. Fysiskt förslag på Ödevata- Johanna kollar. 

 

19. Nästnästa styrelsemöte 

9 september kl 9-12 

 

20. Övriga frågor 
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Avtackning av avgående styrelsemedlemmar- Helené ordnar.  

 

21. Mötets avslutande 

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

 

      

Helené Rasmusson   Caroline Lagerkvist 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

Justering 

 

 

 

Christine Dahlgren 

Ledamot  


