VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhetsberättelse för Kronobergs Luftvårdsförbund 2012
Medlemmar:

Medlemsförteckning 2012 omfattar 27 medlemmar. Medlemslista, se bilaga 1.

Styrelse:

Den av årsmötet 2012 valda styrelsen framgår av bilaga 2. Styrelsen har haft fyra protokollförda möten och ett arbetsmöte under 2012 (16/2, 29/5, 6/9, 6/12 respektive 10/4). I samband
med septembermötet besöktes krondroppsytorna i Tagel och Angelstad (stormskadad).

Årsmöte:

Förbundet höll ordinarie årsmöte den 18 april 2012 på residenset i Växjö. Förutom sedvanliga
årsmötesförhandlingar redovisades resultat från Krondroppsnätet och ozonmätnätet. En presskonferens avslutade årsmötet. Efter lunch genomfördes i samverkan med Länsstyrelsen så kallade Strategiska samtal med rubrik ”Åtgärdsstrategi hälsa i miljöarbetet – för att nå miljömålen.

Undersökningar: Krondroppsmätningar (start 1986) har utförts enligt avtal med IVL för perioden 2011-2014.
Programmet omfattar tre lokaler. Provtagning utförs enligt avtal med SLU. Resultaten presenterades muntligt på årsmötet, i skriftlig årsrapport samt på hemsida. Data och rapporter finns på
Luftvårdsförbundets och IVLs hemsidor (www.kronobergsluft.se respektive www.ivl.se ).
Nytt tätortsprogram (avtal 2012-16) sattes i drift 1 mars. Programmet är kostnadsneutralt jämfört med föregående period och innebär fortsatt kombination av mätningar (IVL) och beräkningar (görs av förbundet med SMHIs modell SIMAIRväg). Förutom ordinarie mätningar i
Ljungby, Växjö och Älmhult genomförs partikelmätning på landsbygd (Asa) och minst två års
mätningar i trafikbelastade miljöer i vardera Alvesta (2013 och 2016), Lessebo (2012 och
2014), Markaryd (2012 och 2015), Tingsryd (2013 och 2015) och Uppvidinge (2014 och 2016).
Förbundet har verkat för att de kontinuerliga mätningarna av marknära ozon som görs i Asa
inkorporeras i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning. IVLs kompletterande projekt för
tio län i södra Sverige finansieras av Länsstyrelsens regionala miljöövervakning.
Luftvårdspris:

Inget Luftvårdspris delades ut 2012, nominerade saknades.

Aktiviteter:

Strategiskt samtal i anslutning till årsmöte (se ovan). Luftdag för länets kommuner 4 oktober.

Ekonomi:

Förbundets ekonomi redovisas i bifogat bokslut (bilaga 3). Balansräkningen omsluter
362 683,27 kr, varav eget kapital utgör 351 300,27 kr. Enligt resultaträkningen har kostnaderna
uppgått till 351 497,00 kr. Verksamheten har lämnat ett överskott på 148 908 kr, jämfört med
ett budgeterat överskott på 80 200 kr. Orsaken är främst att den gamla provytan i Knapanäs
ännu inte har ersatts.
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