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-

Metaller i mossa. (Camilla, Katarina och Marie).

-

Arbetsgrupp för lösningar av hemsidan: (Christine, Caroline, Renate och Anna).

-

Arbetsgrupp luftdagen (Johanna, Gustav och Kristina).
- ·Ny arbetsgrupp; se över kontaktinf01mation. (Caroline och Camilla) Camilla hjälper
Caroline att kolla osäkra uppgifter.
- Ny arbetsgrupp; momsbefrielse (Caroline, Helene och Jesper).
5. K.l'ondroppsnätet
.Arbetsgruppen Ansvarsfördelning mellan h(/lvårdsförbund och statliga myndigheter redogör
översiktligt för vad de kommit fram till. Konstaterar att mycket är osäke1t, då Naturvårdsverket
ännu inte beslutat vad de planerar att mäta och vad de finansierar. Då besked kanske inte kommer
fönän böijan av nästa år funderar Lvf på om när avtal slaivs med IVL, att man kan lägga in en
option på forändringar beroende på vad NV beslutar.
Arbetsgruppen fortsätter att bevaka frågan.
Helene får se över vad det :finns för finansiella medel.
6. Mätning metaller i mossa
Avtalet med lVL är påsla-ivet och inskickat. IVL har inte höi1 av sig. Lvf förutsätter att mätningarna
pågår.

7. Vedeldning
Christine har varit i kontakt med Högsby kommun. Högst andel vedeldande hushåll finns i Högsby
samhälle p.g.a. att fjärrvärmen är dyr. Kommunen har tagit fram förslag på platser där
mätutrnstning kan placeras. Christine har kontaktat IVL, men inte fått svar. llon påmitmcr dem
igen.
8. Ekonomisk redovisning
Handlingar som skickades till banken i våras gällande företrädare for föreningen samt
intemetbanksanvändare kom åter för komplettering.
Styrelsen utser Helene Rasmusson XXXX, Anna Angeland XXXX och Marie Lindström XXXX
till fömatecknare och beslutar att Johanna Vöks XXXX registreras som företagsanvändare av
internetbanken.
8.1

Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB
Styrelsen beslutar att följande personer får:
•

Företräda foreningen enligt Swedbanks Fullmakt ideell förening som fullmaktshavare

•

Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening
gentemot Swedbank samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan, som fullmaktsgivare
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o

Företräda enligt ovan två i en förening
Marie Lindström XXXX
Anna Angeland XXXX
Helene Rasmusson XXXX
Johanna Vöks XXXX

8.2

Beslul om användare och behörighetsadministratörer för Swedbanks intemetbanken för foretag
Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare/behörighetsadministratör för
föreningen i intemetbanken.
Marie Lindström XXXX behörighetsadministratör
Helene Rasmusson XXXX behörighetsadministratör
Alma A11geland XXXX behörighctsadministratör
Jan Carlsson XXXX företagsanvändure
Johanna Vöks XXXX förctagsanvändare

9. Inkomna sla'ivelser
C530 Krondroppsnätet 2020 Årsrapport för Kalmar län
10. Hemsidan
Förslag på att dela hemsida med Kronobergs och Jönköpings län. Styrelsen i Kronobergs Lvf har
tagit fram ett förslag på upplägg samt kostnader. Styrelsen antar förslaget. Caroline meddelar Lvf
Kronoberg.
11. Ändring av luftvårdsförbundets stadgar
Marie och Christine presenterar de delar i stadgarna som de upplever behöver uppdateras samt
påpekar att språket är lite föråldrat. Föreslår att arbetsprogrammet gås igenom och uppdateras innan
vaije årsmöte. Styrelsen håller med.
12. Politisk xepresentant från kommunerna
Det salmas representanter från Mörbylånga, Nybro och Västervik. Kristina tar över och kontaktar
dem.
13. Luftdagen
Arbetsgmppen presenterade ett tänkt upplägg med föreläsare. Luftdagen kommer att hållas digitalt
den 24 november (reseivdatum 19 november) kl. 8:00 -12:00. Vi ska snart skicka ut ett "save the
<late" och lite senare en officiell inbjudan med program.

