PROTOKOLL
2021-11-25

KALMAR LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND
Protokoll för styrelsemöte i Kalmar läns luftvårdsförbund 25 november 2021
Nr. 5 2021
Plats:

Teams

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

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

Styrelsens uppdrag
•

Omvärldsbevakningar/lagändringar
IVL- temadag om luftvårdsforskning- vedeldning och partiklar PM2,5. Tyvärr ligger det
ingen inspelning av denna dag tillgänglig att se i efterhand.
WHO:s nya riktlinjer för luftkvalitet
Revidering av EU:s luftkvalitets direktiv – offentligt samråd - enkät utskickad till
medlemmar att frivilligt svara på.
SMHI:s luftwebb - Här finns länets mätstationer inlagda.

•

Naturvårdsverkets rapportering av luftdata
Rapportering av luftdata är klart för i år

•

Kalmar mätstation
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Helené uppmärksammades på att strömmen varit bruten på mätstationen i två veckor i
början av november och därmed är två veckors mätdata förlorad. Anledningen var
renovering av byggnaden där mätutrustningen är placerad. Möte med fastighetsägaren ska
ske för att se om mätstationen kan vara kvar trots renovering.
•

Tätortsprogram och objektiv skattning
IVL:s offert för 2022 innehåller mätningar i gaturum i Kalmar samt option för alla
kommuner att mäta VOC och NOx. Dessa mätningar får kommunerna själva bekosta.
Styrelsen har beslutat att skjuta på optionen till 2023 för att få tid till dialog med
kommunerna och planering av eventuella mätningar.

•

Ekonomisk redovisning
Behörighetsanökan banken har gått igenom och allt fungerar.
Alla medlemsavgifter har kommit in.
Debitering till IVL innan året är slut.
Budget inför 2022 är i balans och ser bra ut.
Förbundet är inte momspliktigt och kan inte bli undantagna att betala moms på
momspliktiga tjänster.

•

Medlemsvärvning
Fastställande av kriterier för stödmedlem och fullbetalande kvarstår. (Christine och
Caroline) Förslaget om tre medlemsnivåer som presenterades på fjärde styrelsemötet för
året får beslutas på årsmötet.
Gick igenom förslaget på rutin för medlemsvärvning, första utskicket blir nästa år.
Johanna presenterade den uppdaterade medlemsfoldern. Även ett brev Inbjudan till
medlemskap har tagits fram och ska skickas med vid utskick till potentiella nya
medlemmar.
Ta fram förslag på indexuppräkning av medlemsavgiften, så den blir i relation till de ökade
kostnaderna, för beslut på årsmötet.

•

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.

-

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

-

Nyhetsbrev 2. Luftdagen (Johanna och Camilla), Kvartalsaktivitet (Helené och
Caroline), Luftwebben, WHO:s nya riktlinjer (Helené), Metaller i mossa (Katarina).
Texter in 3 december.

Krondroppsnätet
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Avtal med IVL och Skogsstyrelsen klara, Caroline undersöker om vi fått originalen.
Vi mäter alla stationer 2022 krondropp i både Ottenby och Risebo.
6.

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 kom 24 november. Katarina redogör för
rapporten på nästa möte.

7.

Vedeldning
Det är en mätning kvar i Högsby.

8.

Tätortsmätningar i Västervik
Jenny har fått resultat från mätningar i Västervik till och med augusti. Medelvärdet har legat på 16,8
µg/ m3. Den nedre utvärderingströskeln hade överskridits 27 gånger i augusti. När hela mätserien är
klar ska den utvärderas. Fastighetsägaren till fastigheten där mätutrustningen är placerad är positiv
till att ha utrustningen kvar om behov uppstår att fortsätta mäta.

9.

Inkomna skrivelser
Metaller i mossa i Kalmar län samt i humus vid SAFT AB, 2020.

10. Hemsidan
Caroline tar reda på om det går att få fram antal besökare på hemsidan.
11. Ändring av luftvårdsförbundets stadgar
De gamla stadgarna gäller fram till nästa årsmöte.
12. Politisk representant från kommunerna
Saknar representant från Högsby. Kontakt har tagits igen. Här blev det missförstånd, möte är
inbokat för att räta ut frågetecknen kring detta. Helené följer upp på nästa möte.
13. Samverkan Kalmar/Kronoberg/Jönköping LVF
Samverkansmötet 9 november
Kvartalsaktivitet 4 2021(Jönköping) via teams: Avfallsförbränning
Kvartalsaktivitet 1 och 4 2022 – Kalmars tur att anordna. Arbetsgrupp (Helené, Camilla, Johanna
och Caroline). Prel. datum i februari.
14. Luftdagen
Fungerade bra
15. Nästa styrelsemöte
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20 januari 2022 klockan 9-12 i teams
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse behöver vara klara för påseende av styrelsen.
Avstämning i december
16. Nästnästa styrelsemöte
10 mars i samband med årsmötet. Årsmöte på förmiddagen och Konstituerande styrelsemöte efter
lunch. Plats bestäms i januari.
17. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
18. Mötets avslutande
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Helené Rasmusson

Caroline Lagerkvist

Ordförande

Sekreterare

Camilla Olofsson
Ledamot

