PROTOKOLL
2021-09-16

KALMAR LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND
Protokoll för styrelsemöte i Kalmar läns luftvårdsförbund 16 september 2021
Nr. 4 2021
Plats:

Teams

Närvarande: Helené Rasmusson, Christine Dahlgren, Jenny Nilsson, Gustaf Nilsson, Johanna Vöks, Marie
Lindström, Camilla Olofsson, Caroline Lagerkvist

1. Mötets öppnande
Helené Rasmusson hälsar välkomna och öppnar mötet.
2. Val av justerare
Johanna Vöks
3. Föregående styrelseprotokoll
Genomgång av föregående protokoll.
4.

Styrelsens uppdrag
•

Omvärldsbevakningar/lagändringar
Astma och allergiförbundet hade webbinarie förra veckan. Ingen från styrelsen deltog.

•

Luftvårdsförbundets rapportering av luftdata till Naturvårdsverket
Inrapporterat i tid

•

Kalmar mätstation
Helené gick igenom resultat från 2020 års mätningar vid mätstationen i Kalmar.
Årsmedelvärdena landade på 11 µg/m3 NO2 och 13 µg/m3 för PM10. Luften i länet är bättre
jämfört med hur den var på 80-talet och vi klarar miljökvalitetsnormerna för luft.

•

Ekonomisk redovisning

Fakturorna har gått ut och alla betalningar utom en har kommit in.
___________________________________________________________________________
Postadress: c/o Länsstyrelsen, 391 86 KALMAR
Besöksadress: Regeringsgatan 1

Telefon 010-2238110
e-post
caroline.lagerkvist@lansstyrelsen.se

Bankgiro 5625 - 7553
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Det är fortfarande problem med behörigheterna till banken.
Besked har kommit från Skatteverket att lvf Kalmar län redan är momsbefriat. Ta reda på
lite mer då vi har ett tidigare besked om ej momsbefrielse. Gustaf kollar upp med
revisionsbyrån och Skatteverket. Caroline letar upp tidigare beslut. Vad innebär det för
förbundet att vara momsbefriade?
•

Medlemsvärvning och medlemsavgifter
Fastställande av kriterier för stödmedlem och fullbetalande kvarstår. Christine och Caroline
har gjort förfrågningar hos andra luftvårdsförbund vad de har för avgifter samt kriterier för
dessa. Vi behöver se över avtalen och prisökningen för krondroppsnätet i förhållande till
intäkter. Fundera på en eventuell prisindexuppräkning av avgifterna.
Inga nya förslag på potentiella företag att värva som medlemmar.
Vi behöver jobba mer strategiskt hur vi ska få nya medlemmar. Johanna och Helené ska
göra ett utskick med information om lvf och förfrågan om medlemskap. Johanna och
Helené har tagit fram en inbjudan till medlemskap och uppdaterat informationsfoldern,
samt gjort en rutin för medlemsvärvning.
Johanna uppdaterar dessa efter synpunkter. Förslaget skickas ut för påsyn till styrelsen i
samband med kallelsen inför nästa styrelsemöte

•

5.

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.

-

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

-

Luftdagen (Camilla, Johanna)

-

Medlemsvärvning – Se över hur vi ska arbeta bättre och mer strukturerat med
medlemsvärvning (Johanna, Helené)

Luftdagen
Årets luftdag planeras till 25 november på förmiddagen. Johanna och Camilla redogör för sina
tankar på upplägg och föreläsare. Caroline lägger upp info på hemsidan och skickar ut save the date.

6.

Krondroppsnätet
Mätningar sker fullt ut i Ottenby fram till september och därefter flyttas de kanske till Risebo. Hur
blir det?
(IVL har meddelat att en person åkt till Ottenby för att se över all utrustning och även byta ut
luftstolpen etc. Han har även tittat igenom krondroppsytan och lagat stängslet så nu är allt OK igen
på ytan). IVL har också meddelat att en prishöjning kommer att ske, lite oklart med hur mycket.
Avtalet för krondroppsnätet måste förlängas senast 30 september.
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Gustav ser över ekonomin och gör ett utskick till styrelsen för beslut innan 30 sept.
7.

Mätning metaller i mossa
Analyser har utförts under våren 2021 och rapporter kommer att levereras under hösten 2021. På
grund av sjukdom är rapporten något försenad och levereras senast 15 november.

8.

Vedeldning
Två mätningar har skett. Vid den tredje mätningen, referensmätningen i juni gick utrustningen
sönder. IVL åtgärdade problemet 1 september och den tredje mätningen gjordes. En mätning i
oktober och en i december återstår.

9.

Tätortsmätningar i Västervik
Mätningar i Västervik flyter på. Inga resultat sedan i mars. Jenny har kontaktat Karin på IVL men
inte fått svar. Mätningarna de har fått svar på ser bra ut. Några överskridanden som kan ha samband
med gatusopning i mars.

10. Inkomna skrivelser
Rapport från IVL C607 Krondroppsnätet 2021- Nationell rapport.
Nytt om luftkontroll nr 1/2021 - Vägledning och information från Naturvårdsverket.
11. Hemsidan
Ta reda på om det finns statistik från antal besökare på hemsidan, Caroline.
12. Ändring av luftvårdsförbundets stadgar
De gamla stadgarna gäller fram till nästa årsmöte.
13. Politisk representant från kommunerna
Saknar representant från Högsby, inget svar. Pröva skicka till kommunledningen, Helené.
14. Samverkan Kalmar/Kronoberg/Jönköping LVF
Vi har hittills deltagit i två samverkansmöten med Jönköping och Kronobergs LVF. Helené berättar
kort om detta, hur kommer vi samverka etc.
Förslag ang. kvartalsaktiviteter, styrelsen ser positivt på det.
Inbjudan till första kvartalsaktiviteten har skickats ut.
Kalmar anordnar aktivitet kvartal 1, förslag på aktivitet diskuterades och fler förslag är välkomna.
Styrelsen beslutar om aktivitet och förslag på datum på kommande möte.
Lämna gärna förslag på om ni önskar samverka på andra punkter.
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15. Nästa styrelsemöte
25 November, efter luftdagen kl 12.30-15.00 digitalt.
16. Nästnästa styrelsemöte
20 Januari kl. 9.00-12.00
17. Övriga frågor
Ny valberedning 2022 valberedningen tar fram förslag.
Vi har en suppleant som är vald på 2 år som ska vara föräldraledig. Vid kommande årsmöte kan vi
göra ett fyllnadsval som ersättning, meddela valberedningen.
18. Mötets avslutande
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Helené Rasmusson

Caroline Lagerkvist

Ordförande

Sekreterare

Johanna Vöks
Ledamot

