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LUFTVÅRDSFÖRBUNDETS ÅRSSTÄMMA 2011 
 
Kronobergs Luftvårdsförbund håller årsmöte: 

Tid: Fredagen 2011-04-15 kl. 10.00 

Plats: Vislanda Wärdshus, Husebyvägen i Vislanda 
 

Preliminärt program:  

09.30 Samling med kaffe  

10.00 Inledning (Carl-Gunnar Hagberg, ordf.) 

10.10 Redogörelser för årets mätresultat 

Krondroppsnätet – mätning av surt och övergödande nedfall 
Samordnat mätnät för marknära ozon  
(Veronika Kronnäs, IVL) 

Samordnat tätortsprogram i Kronobergs län 
(Eva Hallgren Larsson, Växjö kommun) 

11.10 ca  Årsmötesförhandlingar, se Föredragningslista (se baksidan) 

12:00 Lunch  

13.00 Presentation av VIDA AB med studiebesök (Lotta Fonsell, Kjell 
Markusson)  

Ekonomiska rapporter, budgetförslag, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan kan 
hämtas via Internet från www.kronobergsluft.se (under Aktuellt). Om pappersversion 
önskas via brev, hör av er till adress/telefon enligt nedan.  

Utöver utsedda representanter för medlemsorganisationerna är även observatörer från 
dessa och presumtiva medlemsorganisationer, samt representanter för massmedia, 
välkomna att ta del av information om mätresultat m.m. vid årsmötet. 

Meddela vänligen om representanten för er medlemsorganisation kan delta eller ej, samt 
vilka övriga som önskar deltaga, senast måndagen den 11 april 2011 till Eva Hallgren 
Larsson (e-post: eva.hallgren@vaxjo.se eller tfn: 0470- 413 36). 

   

Välkomna! 

Carl-Gunnar Hagberg 
Ordförande 

genom 

 

 
Eva Hallgren Larsson  
sekreterare 



KRONOBERGS FÖREDRAGNINGSLISTA 
LUFTVÅRDSFÖRBUND 
 

Luftvårdsförbundets årsstämma i Växjö den 15 april 2011. 

 

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.  Fastställande av föredragningslista 

7.  Fråga om stämman har blivit i behörig ordning utlyst 

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.  Fastställande av verksamhetsprogram för verksamhetsåret 2011/2012 

16.  Fastställande av preliminär budget för verksamhetsåret 2012 

17.  Fastställande av medlemsavgift och utredningskostnader för 2012 

18.  Inhämtning av förslag till nominering av pristagare av luftvårdspriset. 

19.  Övriga frågor 

20.  Stämman avslutas 
  
 


