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2019:1 Protokoll från styrelsemöte Jönköpings läns Luft-
vårdsförbund den 8 februari, 2019 

 

 

Närvarande: Kenneth Andersson, Tranås kommun 

 Anne-Catrin Almér, Länsstyrelsen (sekreterare) 

 Susanne Wismén, Jönköpings kommun 

 Mats Gustafsson, Husqvarna (ordf) 

 Fredrik Skaghammar, Tranås kommun 

 Irene Oscarsson, Aneby kommun 

 Maria Cannerborg, Region Jönköpings län 

 Anders Hansson, Jönköpings kommun (kassör) 

 

 

Frånvarande: Lennart Pamp, Nässjö affärsverk 

(ordinarie)  

      

Plats: Länsstyrelsen 

Tid: 900-1200 

 

1. Mötet öppnas 

Mats Gustafsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna!  

2. Val av justerare 

Fredrik Skaghammar valdes till justerare.  

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

4. Protokoll från föregående styrelsemöte 

De flesta punkter kommer upp igen på dagens dagordning.  

 

5. Medlemmar/ medlemsvärvning  

Angående Hörle Wire har ingen mer kontakt gjorts. Anne-Catrin och Mats tittar på det inför 

att medlemsavgifterna går ut. Anders och Anne-Catrin har bokat in tid för möte för att gå ige-

nom rutin och storlek på medlemsavgifterna. Ambitionen är att de ska skickas ut tidigare än 

föregående år.   

 

De argument för medlemskap som samlades in inför klimatkonferensen kan läggas ut på hem-

sidan. Vore även bra att boka in ett möte med informatörer för att gå igenom hur man kan för-

packa argumenten.  

 

http://www.luftvardsforbundet.se/


Jönköpings läns Luftvårdsförbund, Styrelsemöte 2018-12-05 

Sidan 2 av 3 

Förra året fyllde krondroppsmätningarna i länet 30 år. Det var synd att vi inte uppmärksam-

made det i media. Kan vi göra det i år istället? 30 år sedan de första resultaten från mätning-

arna kom. 

 

V har inte fått tid på Klimatrådets möte i mars. Anne-Catrin undersöker om vi kan komma på 

mötet i juni. Till dess vore det bra att ta fram en pedagogisk bild för hur allt hänger ihop. 

Samverkansområdet, Klimatrådet, LVF, Naturvårdsverket.  

 

Att låta någon student genomföra ett examensarbete inom området åt oss är ett alternativ att 

lyfta fram oss. Sekreteraren kan funka som handledare. Vad är utmaningarna framöver? 

Knyta ihop lokala och regionala värden. Anne-Catrin tar fram utkast på tänkbara projekt och 

skickar till styrelsen. Stäms av på nästa ordinarie styrelsemöte. 

 

Beslut: Motiveringarna läggs ut på hemsidan. Möte med informatörerna om medlemsvärv-

ning genomförs.  

6. Ekonomi 

Resultat för 2018 visar på ett underskott på 14 882 kr. Det är dock bättre än vad som är bud-

geterat för.  

 

Vi har flaggat till IVL att vi kan behöva dra ned på mätningarna med tanke på att vi har gått 

med minusresultat i ett par års tid nu. Dock har vi ett stort kapital, på grund av EU-bidrag för 

ett par år sedan. Det lyftes att det här är en fråga som behöver diskuteras, vad ska vi göra med 

vårt kapital? Frysa medlemsavgifterna? Ligga kvar vid samma övervakningsnivå? Eller göra 

en särskild satsning?  

7. Årsmöte inklusive valberedning 

Ingen valberedning valdes på förra årsmötet och styrelsen har inte heller utsett någon under 

året. Det innebär att styrelsen själv får agera valberedning. Vem som kollar med vem delades 

upp på mötet.  

 

Angående plats för årsmötet så var det länge sedan vi var i de västra delarna av länet. Två 

medlemmar som kan vara aktuella om vi ska ha ett spännande studiebesök i anslutning till 

mötet är Gislaveds Folie och Burseryds bruk. 

Beslut: Anne-Catrin hör med Gislaveds folie eller Burseryds bruk om de kan vara värdar för 

mötet.  

8. Krondroppsnätnätet 

Avtal med SLU angående provtagning inom krondroppsnätet är tecknat och gäller till och 

med 2019 med möjlighet till förlängning 2020. 

 

IVL är underrättade om att vi kan vilja sänka ambitionerna för krondroppsmätningarna.  

 

Naturvårdsverket arbetar just nu med en översyn över miljöövervakningen av surt nedfall i 

Sverige. Den ska bli klar under våren men är ännu inte klar.  
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9. Övriga frågor 

Naturvårdsverket och andra nationella myndigheter har tagit fram en fördjupad utvärdering 

av miljömålen, bland annat miljömålet Frisk luft. I utvärderingen framgår det att ca 7000 per-

soner i Sverige dör i förtid i Sverige varje år på grund av luftföroreningar. Naturvårdsverket 

föreslår ett antal olika åtgärder, bland annat utredningar om styrmedel och framtagande av åt-

gärdsunderlag till kommunerna. Rapporten finns på Naturvårdsverkets hemsida: länk 

 

Värnamo kommun har hört av sig och efterlyser resultatet från modellberäkningarna luft i 

GIS-format. För tidigare år finns det inte det men SWECO ska kolla upp om det är möjligt att 

ta fram för årets beräkningar.  

12. Mötet avslutas 

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.  

 

 

Vid protokollet 

 

 ..............................................  

Anne-Catrin Almér (sekreterare) 

 ..............................................  … ……………………………… 

Mats Gustafsson (ordförande) Fredrik Skaghammar (justerare) 

http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6861-5
http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6861-5

