PROTOKOLL

Protokoll från Kronobergs luftvårdsförbunds årsstämma
fredagen den 25 april 2008
Plats: Landstinget, Clv:s föreläsningssal, Lasarettet, Växjö
Närvarande: 23 personer, varav sex representanter för medlemmar; tio styrelsemedlemmar/adjungerade och sju medverkande, varav fem från landstinget (del av
tiden). Se separat närvarolista.
Inledning: Landstingsdirektör Börje Lindqvist hälsar välkomna till Landstinget
Kronoberg och ger en introduktion till Landstingets verksamhet och organisation.
Cecilia Axelsson, IVL, sammanfattar årets resultat av nedfallsmätningarna inom
Krondroppsnätet. Ola Langvall redogör för resultaten av första årets mätningar av
marknära ozon i Asa, och Marlene Blomgren visar resultat och slutsatser av första
årets mätningar av luftföroreningar i Växjö, Älmhult och Ljungby.
Referat av dessa föredrag ges i bilaga.
Mötesförhandlingar:
1.

Årsstämman öppnas av förbundets ordförande Carl-Gunnar Hagberg.

2.

Upprop av ombud sker genom cirkulering av närvarolista.

3.

Carl-Gunnar Hagberg väljs till ordförande för mötet.

4.

Bruno Bjärnborg väljs till sekreterare för mötet.

5.

Till justeringsmän väljs Alf Carlsson och Carl-Philip Jönsson.

6.

Föredragningslistan fastställs efter komplettering med bokslut i punkt 8.

7.

Stämman konstateras ha blivit i behörig ordning utlyst.

8.

Verksamhetsberättelsen föredras och godkänns, bokslutet fastställs och läggs
till handlingarna.

9.

Revisionsberättelsen läses upp och läggs till handlingarna.

10.

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

11.

Till ordförande för förbundet intill nästa ordinarie förbundsmöte väljs
Carl-Gunnar Hagberg.

12.

Övriga styrelseledamöter jämte suppleanter intill nästa ordinarie förbundsmöte
väljs enligt valberedningens förslag:
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13.
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Leif Svensson
Carl-Philip Jönsson
Jan O Eriksson
Alf Carlsson
Ingvar Nilsson

IV Produkt AB
Länsstyrelsen
Lessebo kommun
Ljungby kommun
Älmhults kommun

Line Nilsson
Helen Pentillä
Lars Ehrlén
Hasse Bengtsson
Marléne Blomgren
Bo Svensson

Inwido Produktion AB
Landstinget
Växjö Energi AB
Skogsstyrelsen
Växjö kommun
Vägverket
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Val av två revisorer jämte suppleanter:
Revisorer

Gunnar Elm
Börje Einarsson

Revisorssuppleant

Gunnar Storbjörk

14.

Val av valberedning om tre personer: Robert Rosenqvist och Ulla-Britt
Rundkvist väljs om. En plats är vakant. Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att ta
fram förslag på en person för att fylla vakansen.

15.

Bruno Bjärnborg ger kort information om pågående sydlänsdiskussion om
Krondroppsnätets roll i framtida regional miljöövervakning, för vilket nytt
program 2009-2014 är under utveckling. Sydlänen avser att samverka om
Krondroppsnätets omfattning efter avtalsperioden t.o.m. 2010. Årsmötet ger
Bruno i uppdrag att vara kontaktperson för luftvårdsförbundet i de fortsatta
diskussionerna.

16.

Bruno Bjärnborg informerar kort om förslag till ny förordning om miljökvalitetsnormer för tätortsluft, varigenom länsstyrelserna får uppgiften att samordna
program för kontroll av luftkvalitet i respektive län. Årsmötet ger styrelsen i
uppdrag att till nästa årsmöte utreda hur ett fortsatt program för kontroll
luftkvalitet i länet bör utformas, med utgångspunkter i resultaten av nuvarande
tvååriga program och i den kommande förordningen.

17.

Utdelat förslag till budget för verksamhetsåret 2009 fastställs av årsmötet, efter
förtydliganden av posterna för slutförande av det tvååriga programmet för
tätortsluft (inklusive moms) och för utvärdering av detsamma. Det uttalas att
det är ett klokt sätt att använda det upparbetade överskottet. Årsmötet uppdrar
dock åt styrelsen att hos Vägverket ansöka om fortsatt bidrag till lufthaltsmätningar i tätorter.

18.

Verksamhetsprogram för verksamhetsåret 2008/2009 fastställs. Som förslag till
studieresa föreslår ordföranden ett besök hos IVL i Göteborg efter sommaren,
vilket bifalles av årsmötet, som ger styrelsen i uppdrag att utforma en sådan
studieresa.

19.

Medlemsavgift och utredningskostnader för 2009 fastställs vara oförändrade,
dvs. 200 kr/år i medlemsavgift och nivåerna 2 000, 7 500 respektive 15 000
kr/år i undersökningsavgift, beroende på verksamhetens art.
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Förslag till stadgeändring om beslutsrutin för enstaka fråga för styrelsen
godkänns av årsmötet: Tillägg till §8 i stadgarna:
”En enstaka, brådskande fråga kan beslutas av styrelsen mellan ordinarie
mötestillfällen genom e-post, Internet eller per telefon. Ett sådant
underhandsbeslut skall verifieras vid närmast följande ordinarie styrelsemöte.”

21.

Inga förslag till nominering av pristagare av luftvårdspriset kommer fram.

22.

Övriga frågor
Årsmötet uppdrar åt styrelsen att besluta om luftvårdsförbundet ska utse en
representant vid Al Gores eventuella föredrag vid den klimatkonferens som
planeras i Växjö i höst.
Ordföranden tackar, med blommor, Evy Törnqvist för hennes medverkan under
sina år i styrelsen och för att hon har ordnat så att årsmötet kunde hållas hos
Landstinget. Hon tillönskas fortsatt välgång som pensionär. Även Carl-Philip
Jönsson tackar, å Länsstyrelsens vägnar, Evy för mångårigt samarbete.
Ordföranden överlämnar en blomma till kassaförvaltaren Katarina Andersson
som tack för hennes insatser som kassör hittills under många år och som
uppmuntran till att fortsatt stödja luftvårdsförbundet med ekonomikunskap.

23.

Stämman avslutas

Efter stämman bjuder Landstinget på en lunch med ekologiska råvaror, varefter
Stefan Fehér visar Landstingets nya matavfallsanläggning, och Doris Johansson
berättar om Landstingets arbete med att öka andelen ekologisk mat. Conny Axelsson
berättar om miljöanpassning av Landstingets fastigheter, och Helen Penttilä
beskriver Landstingets övriga miljöarbete. Se bifogade referat.
Vid pennan

Bruno Bjärnborg
Justeras

Carl-Gunnar Hagberg

Alf Carlsson

Carl-Philip Jönsson
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Protokollsbilaga: Referat av föredrag vid årsmötet 2008.
Börje Lindqvist, landstingsdirektör, berättar att Landstinget Kronoberg har en vision ”Ett gott
liv i ett livskraftigt län” och har som mål att vara ett kvalitetsstyrt landsting. Landstinget har 5
300 medarbetare och 4 miljarder kronor/år omsätts. Enligt olika rankningar har Landstinget
Kronoberg väldigt bra primärvård relativt övriga Sverige, och länet har låga ohälsotal. Vad
gäller miljö- och säkerhetsfrågor drivs de via en styrgrupp med direkt koppling till ledningsgruppen. Fullmäktige har beslutat om miljöinriktningen, med miljöledningsystem omfattande
alla verksamheter. Man jobbar också utåtriktat utifrån ”Hälsans år”, med livsstilsfrågor för att
folk inte ska behöva uppsöka sjukhus. Politiska beslut har fattas om att pröva alternativa
driftsformer, man är nu i ett skede med omfattande anbudsverksamhet. Landstinget kommer
fortfarande att ha det styrande ansvaret för verksamheterna, driften regleras i avtal.
Cecilia Akselsson, IVL, redogör för resultaten av nedfallsmätningarna. Svavelnedfallet ligger
kvar på den låga nivån på mindre än de 3 kg/ha som målsatts för de kraftiga minskningar som
har skett sedan mitten av 1980-talet. För kvävenedfallet kan fortfarande ingen entydig trend mot
minskning iakttas. Det totala N-nedfallet ligger i regionen på 8-14 kg/ha och år enligt beräkningsprogram - högre värden än uppmätt på öppet fält resp. i krondropp (där kvävet tas om hand
biologiskt redan i trädkronorna). När det gäller markvatten har förhöjda nitrathalter uppmätts de
senaste åren efter stormen Gudrun 2005, bl.a. vid Angelstad, där halterna under tidigare år alltid
har legat under detektionsgränsen. Detta kan vara en tydlig hyggeseffekt efter stormen, eftersom
kväveupptaget är litet innan ny växtlighet har etablerats. Vid Asa har också en större omsättning
av organiskt material iakttagits. I kommande rapport kommer nedfallsberäkningar per kommun
att redovisas. IVL jobbar också med prognoser, och för G-län befaras en ackumulation av
kväveföreningar i marken ske med 4-9 kg N/ha och år, vilket på sikt kan leda till ökande risker
för kväveutlakning.
Ola Langvall, SLU Asa, sammanfattar årets kontinuerliga ozonmätningar i Asa. Rapporten
läggs ut på www.kronobergsluft.se. De uppmätta värdena för 2007 är förhållandevis låga, vilket
främst beror på den regniga och solfattiga delen av sommaren i juli-augusti. Jämfört med
tidigare mätperioder har årsmedelvärden inte ändrats så mycket, men det finns en tendens till
färre tillfällen med mycket höga halter.
Marléne Blomgren, Växjö kommun, redogör för första årets mätningar av lufthalter enligt det
tvååriga samverkansprogrammet. Hennes presentation läggs ut på www.kronobergsluft.se.
Doris Johansson, Landstinget, kostansvarig m.m. vid Landstinget, berättar att Landstinget
har målet att ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % av inköpssumman år 2010. Just nu ligger
man på 5 %, med ett 30-tal ekologiska produkter, och före utgången av 2008 vill man nå 15 %.
En handlingsplan är under upprättande.
Conny Axelsson, Landstinget, fastighetschef, har ansvar bl.a. för energibesparing inom
Landstingets fastigheter, sammanlagt 280 000 m2. Trots energibesparing och effektivisering på
värmesidan ökar elförbrukningen, på grund av alltmer elektronik i alla sammanhang. Man
jobbar med ett brett åtgärdsperspektiv; fläkttrimning, tilläggsisolering, fönsterbyten, kulvertbyten, driftoptimeringar, närvarostyrning och information. Man vill se ett livscykelperspektiv på
energianvändningen. För anställda – släcka efter sig, stänga av datorn, öka engagemanget.
Helen Penttilä, Landstinget, miljöansvarig, redogör dels för arbetet med utvecklingen av
miljöpolicyn från1995 till ett mångfacetterat miljöprogram 2005-2009, dels miljöorganisationen, där miljöinspiratörer ute i verksamheterna kan lyftas fram, och dels miljöaspekter av
läkemedelsanvändningen och av oanvända läkemedel, bl.a hormonell påverkan på fisk via
avloppsvatten. I Kronobergs län, liksom i världen, ökar läkemedelsanvändningen, och i länet
omsattes år 2007 en miljon förpackningar läkemedel, för 460 miljoner kronor. Av detta
återlämnades 23 ton oanvända läkemedel. Miljöklassificering av läkemedel är på gång
(www.fass.se). Landstinget verkar på flera olika sätt för att minska förbrukningen – bl.a påverka
livsstilsförändringar och egenbehandling, förskrivning av provförpackningar etc.

