
  

Postadress  Telefon Org.nr. 

Kronobergs Luftvårdsförbund  0470-413 36 829501-7837 

c/o Växjö kommun, Eva Hallgren Larsson Hemsida Postgiro 

Box 1222, 351 12  VÄXJÖ  www.kronobergsluft.se 44 42 91-9 

Luftvårdsförbundets årsmöte 2018 
 

Kronobergs Luftvårdsförbund kallar till ordinarie årsmöte  

Tid: Fredag 20 april kl 900- 1300 

Plats: El & Biogasbilar, Hammargatan 13, Växjö 

Program:  

900 Samling med fika 

915 Välkomna, inledning Ingemar Hugosson, ordförande 

 Växjö Motor Company AB Stefan Hermansson, Marknad/VD 

945 Årsmötesförhandlingar enligt föredragningslista, se sidan 2,  

inklusive redogörelse för förbundets verksamhet 

Krondroppsnätet Sofie Hellsten, IVL Svenska Miljöinstitutet AB 

Tätortsprogram  Karin Söderlund, IVL Svenska Miljöinstitutet AB 

Strategiska mätningar av flyktiga organiska ämnen, VOC Karin Söderlund, forts 

1200 Avslutning och gemensam lunch (förbundet bjuder) för de som så önskar 

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 torsdagen den 13 april 2018 till undertecknad 

(eva.hallgrenlarsson@vaxjo.se eller 0470- 413 36). Eftersom vi ska beställa bord till lunchen vill vi 

också veta om du inte tänker närvara på den eller om du har någon form av allergi vi ska ta hänsyn till. 

 

Varmt välkomna! 

Luftvårdsförbundets styrelse genom 

 

 

Eva Hallgren Larsson  

sekreterare 

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


  

Luftvårdsförbundets årsstämma i Växjö den 20 april 2018 

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 

16. Fastställande av arbetsprogram för 2018 och inriktning 2019-2022 

17. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2018 och preliminär budget 2019 

18. Fastställande av medlemsavgift och utredningskostnader för 2018 

19. Övriga frågor 

20. Stämman avslutas 



 

 

El & Biogasbilar 

Hammargatan 13 

352 46 Växjö 

Telefon: 0470 - 233 03 

 
 

 


