PROTOKOLL
2022-01-20

KALMAR LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND
Protokoll för styrelsemöte i Kalmar läns luftvårdsförbund 20 januari 2022
Nr. 1 2022
Plats:

Teams

Närvarande: Helené Rasmusson, Camilla Olofsson, Christine Dahlgren (del av mötet), Gustaf Nilsson, Jenny
Nilsson, Johanna Vöks, Kristina Persson, Caroline Lagerkvist

1. Mötets öppnande
Helené Rasmusson hälsar välkomma och öppnar mötet.
2. Val av justerare
Johanna Vöks
3.

Vedeldning
Mätningarna i Högsby 2021. Christine presenterar de mätvärden för PM10 som hon fått hittills. De
visar på en variation mellan 2 – 20 µg/m3, vilket är normala variationer. 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. Oklart när
dessa kan väntas vara klara.

4. Föregående styrelseprotokoll
Genomgång av föregående protokoll.
5.

Styrelsens uppdrag
•

Omvärldsbevakningar/lagändringar
Naturvårdsverkets ”Nytt om luftkontroll”
Revidering EU:s luftkvalitetsdirektiv – expertsamråd öppet t.o.m. 24 januari 2022

•

Naturvårdsverkets rapportering av luftdata
Kräva in rapporter från IVL gällande mätstationerna i Kalmar, Högsby och Västervik.
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•

Kalmar mätstation
Mätstationen i Kalmar har fått grönt ljus att vara kvar på befintlig plats. Mätningarna har
fungerat bra efter strömavbrottet i november.

•

Tätortsprogram och objektiv skattning
IVL:s offert för 2022. Offerten är antagen och optionen på att mäta VOC och NOx i
kommunerna skjuts till 2023.
Enligt kontrollstrategin ska både NOx och stoft mätas i Västervik. Under 2021 har endast
stoft mätts. Helené har ställt frågan till IVL och väntar på svar. Jenny har också ställt
frågan till IVL, men inte heller fått svar.

•

Ekonomisk redovisning
Det ser bra ut för 2021. Totalt landade det på en avvikelse från budget med 902 kr.

•

Medlemsvärvning
Fastställande av kriterier för stödmedlem och fullbetalande kvarstår. Christine och Caroline
kom med ett förslag på mötet i september som får beslutas på årsmötet.
Utskick för medlemsvärvning påbörjas efter årsmötet.

•

6.

Arbetsgrupper
-

Krondoppsnätet - Ansvarsfördelning mellan luftvårdsförbund och statliga myndigheter
(Helené, Katarina och Kristina).

-

Metaller i mossa. (Camilla och Katarina)

-

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)

-

Arbetsgrupp kvartalsaktivitet (Helené, Camilla, Johanna 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. (ev. Christine,
gruppen tillsätts på det konstituerande styrelsemötet)

Krondroppsnätet
Avtal klara inför 2022, avtal förnyas i september inför 2023.

7.

Mätning metaller i mossa
Katarina skulle ha redogjort för rapporten om metaller i mossa. Redogörelsen skjuts till nästa möte
då hon inte var närvarande. Mossdatan från luftvårdsförbundet och SAFT kommer att rapporteras in
till Naturvårdsverket av IVL.
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8.

Tätortsmätningar i Västervik
Mätningar i Västervik 2021. Vi har inte fått några resultat sedan augusti. Jenny har kontaktat Karin
på IVL, men inte fått svar. När alla resultat finns på plats görs en bedömning om det krävs
ytterligare mätningar. Delar av utrustningen sitter kvar utifall att vidare mätningar behövs.
Rapport och utvärdering kommer för hoppningsvis under 2022.

9.

Luftvärnaren 2022
Väldigt jämt mellan 2-3 förslag. Skicka ut till de som inte röstat ännu och be dem lägga sin röst.

10. Stipendium
Arbetsgruppen börjar med att se över stadgarna för luftvärnare och stipendium och därefter läggs
information på hemsida och eventuella utskick kommer att göras om hur man ansöker och vilka
kriterier som ska uppfyllas.
11. Årsmötet
Arbetsplan, reviderad. En liten justering vid krondroppsdelen ska göras. Inga synpunkter från
styrelsen.
Budgetförslag (Gustaf) för 2022 år presenteras. Godkänd av styrelsen för beslut på årsmötet.
Verksamhetsberättelsen presenteras (Helené). Skicka runt på post för underskrift p.g.a. pandemin
och dess restriktioner.
Uppdaterat årshjul (Camilla), Inga synpunkter
Inget övrigt inför årsmötet.
12. Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser.
13. Hemsidan
Caroline ska ta reda på antalet besökare på hemsidan.
14. Ändring av luftvårdsförbundets stadgar
De gamla stadgarna gäller fram till nästa årsmöte.
15. Politisk representant från kommunerna
Saknar representant från Högsby. Kontakt har tagits igen. Här blev det missförstånd, Helené har
haft möte med kommunalnämndsutskottet samhällsbyggnadsnämnden i Högsby. Resultatet blev att
Högsby kommun vill fortsätta sitt medlemskap i luftvårdsförbundet.
Utskick ska göras till politikerna med en presentation av luftvårdsförbundets verksamhet och syfte
samt eventuell inbjudan till presentation med möjlighet till frågeställningar.
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16. Samverkan Kalmar/Kronoberg/Jönköping LVF
Kvartalsseminarie 1 och 4 2022 – Kalmars tur att anordna. Förslag på tema för första
kvartalsseminariet är Mer hållbara och fossilfria resor med biogas eller el. 1 mars klockan 9-10
Region Kalmar presenterar. Förslag på text klar för presentation tills samverkansmöte för planering
26 januari.
17. Nästa styrelsemöte
10 mars i samband med årsmötet. Årsmöte på förmiddagen och Konstituerande styrelsemöte efter
lunch. Årsmötet och konstituerande styrelsemöte kommer att hållas digitalt på grund av
pandemiläget.
18. Nästnästa styrelsemöte
Torsdag 12 maj 9-12.
19. Övriga frågor

20. Mötets avslutande
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Helené Rasmusson

Caroline Lagerkvist

Ordförande

Sekreterare

Johanna Vöks
Ledamot

