
 KALLELSE  
 

 

Luftvårdsförbundets 30-årsjubileum samt årsmöte 2016 
 

Kronobergs Luftvårdsförbund kallar till 30-årsjubileum och ordinarie årsmöte  

Tid: Torsdag 21 april kl 900-1500 

Plats: Residenset i Växjö, ingång från torget 

 

Program:  
900 Samling med fika 

915 Välkomna, inledning Lennart Johansson, länsråd 

930 Redovisning av förbundets verksamhet 

Krondroppsnätet – resultat och användning Cecilia Akselsson, Lunds Universitet/IVL 

Kronobergs samverkansområde, tätorter Eva Hallgren Larsson, LVF/Växjö kn 

Genomförd kommunturné Ingemar Hugosson, ordf LVF 

Förslag till fortsättning Diskussion 

1130 Lunch 

1230 Inspiration och vision för framtiden 

Luftkvalitet och människors hälsa Emelie Stroh, Arbets- och miljömedicin, Lund 

Skogen och klimatet Johan Berg, Linnéuniversitetet, Växjö 

Reflektion   Hasse Bengtsson, vice ordf LVF 

1400 Kaffe och jubileumstårta 

1420 Årsmötesförhandlingar enligt föredragningslista exklusive punkt 15 

1450 Summering av dagen 

1500 Avslutning 

Ekonomiska rapporter, budgetförslag, verksamhetsberättelse och arbetsprogram ligger på förbundets 

hemsida www.kronobergsluft.se (under Aktuellt). Om pappersversion önskas via brev, hör av er till 

undertecknad, adress/telefon enligt nedan.  

Utöver utsedda representanter för medlemsorganisationerna är även observatörer och presumtiva med-

lemsorganisationer, samt representanter för massmedia, välkomna att ta del av information om mätre-

sultat m.m. vid årsmötet. 

Meddela närvaro senast fredagen den 15 april 2016 till undertecknad (eva.hallgrenlarsson@vaxjo.se 

eller 0470- 413 36). 

 

Varmt välkomna! 

Luftvårdsförbundets styrelse genom 

 

Eva Hallgren Larsson  

sekreterare 

http://www.kronobergsluft.se/
mailto:eva.hallgrenlarsson@vaxjo.se


Luftvårdsförbundets årsstämma i Växjö den 21 april 2016 

1.  Årsstämman öppnas 

2.  Upprop av ombud 

3.  Val av ordförande för mötet 

4.  Val av sekreterare för mötet 

5.  Val av två justeringsmän 

6.  Fråga om stämman har blivit i behörig ordning utlyst 

7.  Fastställande av föredragningslista 

8.  Föredragning av verksamhetsberättelsen inklusive bokslut 

9.  Föredragning av revisionsberättelsen 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Val av ordförande för förbundet intill nästa ordinarie förbundsmöte 

12. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter intill nästa ordinarie förbundsmöte 

13. Val av två revisorer jämte suppleanter 

14. Val av valberedning om tre personer  

15. Redogörelse för förbundets verksamhet redovisas på förmiddagen 

16. Fastställande av arbetsprogram för 2016 och inriktning 2017-2020 

17. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2016 och preliminär budget 2017 

18. Fastställande av medlemsavgift och utredningskostnader för 2016 

19. Övriga frågor 

20. Stämman avslutas 


