PROTOKOLL
2021-03-26

KALMAR LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND
Protokoll för styrelsemöte i Kalmar läns luftvårdsförbund org. nr. 832401-4839 26 mars 2021
Nr. 2 2021
Plats:

Teams

Närvarande: Christine Dahlgren, Helené Rasmusson, Camilla Olofsson, Johanna Vöks, Katarina Andersson,
Gustaf Nilsson, Henrik Andersson, Jenny Nilsson, Joachim Axelsson, Caroline Lagerkvist
1. Mötets öppnande
Helené hälsar välkomna.
En kort presentationsrunda av styrelsemedlemmarna.
2.

Val av justerare
Joachim Axelsson 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

___________________________________________________________________________
Postadress: c/o Länsstyrelsen, 391 86 KALMAR
Besöksadress: Regeringsgatan 1

Telefon 010-2238649
e-post
caroline.lagerkvist@lansstyrelsen.se

Bankgiro 5625 - 7553
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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
NV har en webbinarieserie som bl.a. rör luft. Kostnadsfritt.

•

Naturvårdsverkets rapportering av luftdata
Senast 31 mars ska luftmätningarna skickas in till NV och en revidering kontrollstrategin.
En revidering av den objektiva skattningen ska skickas in den 15 juni. Helené har kontakt
med IVL

•

Kalmar mätstation
Har mätt sedan 24 januari 2020. Helené presenterar data nästa möte.

•

Tätortsprogram och objektiv skattning
Kolla med kommunerna om det skett några förändringar under 2020. Helené skickar
frågan.

•

Medlemsvärvning
Fastställande av kriterier för stödmedlem och fullbetalande kvarstår. Christine och Caroline
får ta nya tag.
Arbetsgrupper

6.

-

Ansvarsfördelning mellan luftvårdsförbund och statliga myndigheter (Helené, Katarina
och Kristina?)

-

Arbetsgrupp se över kontaktinformation (Caroline och Camilla) Camilla hjälper Caroline
att kolla osäkra uppgifter.

-

Ny arbetsgrupp; momsbefrielse (Caroline, Helené och Gustaf). En ny ansökan ska göras
hos skatteverket.

-

Arbetsgrupp, Nya medlemmar, vilka har vi frågat och vilka vill vi fråga. (Johanna,
Helené)

-

Nyhetsbrev 1. Text om årets luftvärnare, Kristina. Text om årsmöte 2021, Camilla.
Västerviks mätstation Jenny. Mätningarna i Högsby, Christine. Avtackning av
styrelsemedlemmar Skicka till Caroline senast 14 april.

Krondroppsnätet
Flexibla avtal framtagna med IVL och Skogsstyrelsen.
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Svar från NV, vad de avser finansiera för mätningar har kommit.
NV finansierar inte alla mätningar vid Ottenby längre. Boka in ett möte med Krondroppsgruppen,
dvs. gruppen för ansvarsfördelning mellan luftvårdsförbund och statliga myndigheter och komma
vidare med ett beslut.
7.

Mätning metaller i mossa
Analyser kommer att ske under våren 2021 och rapporter kommer att levereras under hösten 2021.

8.

Vedeldning
Mätningarna i Högsby kommit i gång. Ska mätas under 5 veckor utspritt på året.

9.

Tätortsmätningar i Västervik
Mätningarna är i gång sedan 20 januari mäts PM 10. Mätningarna pågår varje dag året runt.
Filterbyte sker en gång per vecka, fungerar bra. Mätstationen är placerad på Hamngatan i centrala
Västervik. Registreringen av stationen är snart klar.

10. Inkomna skrivelser
Inga
11. Hemsidan
Kom gärna med önskemål eller kommentarer.
12. Ändring av luftvårdsförbundets stadgar
Det ny stadgarna är beslutade på årsmötet, men måste beslutas på nästkommande årsmöte också.
Fram till nästa årsmöte gäller de gamla stadgarna.
13. Politisk representant från kommunerna
Saknar representant från Högsby.
14. Luftvärnare
Skicka Luftvärnarpriset till Ödevata och diplom. Caroline kollar diplom.
Kanske besök till hösten.
15. Nästa styrelsemöte
27 maj klockan 13.00 – 16.00. Digitalt eller Ödevata?
16. Nästnästa styrelsemöte
16 september klockan 13.
17. Övriga frågor
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Johanna presenterar resultaten från enkäten som gick ut till dem som deltog på digitala, för att höra
hur de upplevde den i digital form. Majoriteten tyckte att det fungerade mycket bra i digital form.
Avseende innehållet på luftdagen tyckte de flesta att det var bra och mycket bra, ett fåtal tyckte att
det var mindre bra. Fördelarna med en digital luftdag var att fler hade möjlighet att delta, slapp
restid. Nackdelarna var att man inte träffar andra människor och lättare kan ha diskussioner.
Avtackning av avgående styrelsemedlemmar, Helené skickar blomsterbud.
Kontakt med Kronoberg och Jönköping för ökat samarbete.
Alla suppleanter är välkomna att närvara på styrelsemöten även när de inte ersätter en ordinarie
ledamot.
18. Mötets avslutande
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Helené Rasmusson

Caroline Lagerkvist

Ordförande

Sekreterare

Justering

Joachim Axelsson
Ledamot

