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Innan årsmötet öppnas berättar kvalitets- miljö- och personalchefen inom Orrefors Kosta 
Boda AB, Anders Davidsson, och platschefen i Kosta, Kennert Kock, om verksamheten 
vid Kosta Glasbruk och hur miljöfrågorna hanteras. I många stycken uppvisas kraftigt 
minskade utsläpp och det framgår att bolaget ägnat mycket kraft åt sitt miljövårdsarbete.  

I anslutning till presentationen av företaget överlämnar luftvårdsförbundets ordförande 
Carl-Gunnar Hagberg Kronobergs luftvårdsförbunds luftvårdspris 2007 till företagets re-
presentanter. Utmärkelsen ges till Orrefors Kosta Boda AB för under att många år ha be-
drivit ett systematiskt miljöarbete. Bolaget har målmedvetet arbetat för att minska sina 
utsläpp, utöver myndighetskrav på olika reningsutrustningar, genom aktivt arbete med att 
lösa problemet redan vid källan, dvs. genom ändring av råvaror och produktionsteknik. 

En utförligare prismotivering anges i separat dokument. 

En förevisning av glasbruket med rundvandring företas också innan årsmötet startar. 

1.  Årsstämman öppnas.  

2.  Upprop av ombud: 17 personer deltar vid stämman, varav 7 är ledamöter från sty-
relsen och 7 representerar medlemsorganisationer utöver de som är representerade 
via styrelseledamöterna. Deltagare enligt separat närvarolista. 

3.  Till ordförande för mötet väljs Carl-Gunnar Hagberg. 

4.  Till sekreterare för mötet väljs Bruno Bjärnborg. 

5.  Till justeringsmän utses Hasse Bengtsson och Evy Törnqvist. 

6.  Föredragningslistan fastställs. 

7.  Stämman anses ha blivit i behörig ordning utlyst (e-post till kontaktpersoner, brev 
till företag, kallelse även på hemsidan www.kronobergsluft.se). 

8.  Verksamhetsberättelsen föredras, godkänns och läggs till handlingarna. 

9.  Revisionsberättelsen, i vilken ansvarsfrihet för styrelsen föreslås, läses upp. 

10.  Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

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

12.  Till övriga styrelseledamöter jämte suppleanter intill nästa ordinarie förbundsmöte 
utses följande, enligt valberedningens inlämnade förslag. 
 
Ordinarie ledamöter, samtliga omval:  
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 Leif Svensson  IV Produkt AB 
 Jan O Eriksson  Lessebo kommun) 
 Alf Carlsson  Ljungby kommun 
 Carl-Philip Jönsson  Länsstyrelsen 
 Ingvar Nilsson  Älmhults kommun 
Suppleanter, omval:  
 Evy Törnqvist  Landstinget Kronoberg 
 Bo Karlsson  Ljungby Energi AB  
 Hasse Bengtsson  Skogsstyrelsen 
 Bo Svensson  Vägverket Region sydöst 
 
Suppleanter, nyval:  Marlene Blomgren Växjö kommun 
 Erika Evaldsson Stena Aluminium AB 

13.  Val av två revisorer jämte suppleanter.  
Omval:  Gunnar Elm och  
 Börje Einarsson.  
 Gunnar Storbjörk  
 (revisorssuppleant) 

14.  Val av valberedning om tre personer; omval av samtliga: 
  Robert Rosenquist, Länsstyrelsen, sammankallande 
  Ulf Arvidsson, Alvesta kommun 
  Ullabritt Rundqvist, Lessebo kommun 

15.  Cecilia Akselsson från IVL informerar om resultaten av det senaste hydrologiska 
årets mätresultat. Svaveldepositionen ligger på en låg nivå, i genomsnitt under ”kri-
tisk belastning”, och en svag ökning senaste året kan vara uttryck för slumpmässiga 
meteorologiska mellanårsvariationer. Kvävenedfallet är fortfarande utan tydlig 
trend. Markvattnet på ytor med stort trädbortfall efter Gudrun har dock visat tydliga 
tecken på ökade nitrathalter. Skriftlig rapport är försenad. Cecilia Akselsson redo-
visar också huvuddraggen i ett arbete med utveckling av en dynamisk modell för 
hur klimatförändringar kan komma att påverka utvecklingen av förhållandena i 
skog och skogsmark. En ökad skogstillväxt förutses. 

16.  Bruno Bjärnborg informerar om hur beräkningsprogrammet SIMAIR har använts 
av kommunerna och hur den slutrapport om lufttillståndet i 17 av länets tätorter har 
legat till grund för det nya, tvååriga program för samordnad kontroll av luftkvalitet 
som styrelsen har fastlagt, i enlighet med uppdrag från förra årsmötet. Programmet 
har lett till fortsatt samordnat abonnemang på SIMAIR och till uppstart av mät-
ningar i Växjö och Ljungby i april i år och i Älmhult övergång till helårsmätningar 
från befintlig halvårsmätning. Mätning av marknära ozon sker i Asa i samverkan 
med SLU och Jönköpings läns luftvårdsförbund.  

17.  Samordningsmöjligheterna över större regioner belyses kort av Bruno Bjärnborg, 
som förevisar en rapport, som Länsstyrelsen i Kronobergs län låtit IVL ta fram 
inom miljömålsuppföljningsprojekt, som finansierats av Miljömålsrådet. Rapporten 
 
innehåller sammanställning av alla lufthaltsmätningar som har gjorts i alla Sveriges 
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tätorter de senaste åren, samt analys av fortsatt mätbehov och förslag till mätom-
fattning och samverkansmöjligheter, med tanke på både miljökvalitetsnormer och 
miljömål. 

18.  Fastställande av budget för verksamhetsåret 2008: viss osäkerhet råder om några 
medlemsavgifter. Hans-Olof Lindh uttalar att Smurfit Kappa Lagamill AB finns 
kvar men med annan produktionsinriktning, samt att man kvarstår som medlem un-
der innevarande år. Kostnaderna för programmet för kontroll av tätortsluft föreslås 
enligt utdelat underlag fördelas mellan åren, så att kommunernas kostnader tas ut 
under 2007 och 2008, samt att de resterande kostnaderna för 1:a kvartalet 2009 
täcks av luftvårdsförbundet. Det innebär att upparbetade tillgångar utnyttjas, främst 
under 2009.  

Utdelat budgetförslag fastställs. Det innebär ett budgeterat underskott på 49 750 kr 
för redovisningsåret 2008. 

19.  Verksamhetsprogrammet för verksamhetsåret 2008 fastställs. Det innebär bl.a. fort-
satta nedfallsmätningar, men reducerat till fyra stationer (nedfall i Asa utgår), och 
genomförande av tätortsmätningar/beräkningar enligt program. 

20.  Medlemsavgift och fördelning av utredningskostnader för 2008 beslutas vara oför-
ändrade jämfört med 2007. 

21.  Inhämtning av förslag till nominering av pristagare av luftvårdspriset: medlemmar 
uppmanas att lämna nya förslag till styrelsen. 

22.  Övriga frågor: inget. 

23.  Stämman avslutas, med avtackning av Per Fogelström som avgående ur styrelsen 
och för hans arbete i arbetsgrupp, samt tack till Cecilia Akselsson för föredrag och 
till Anders Davidsson och Kennert Koch för värdskapet och företagsvisningen. Ett 
tack riktas också från styrelsen till ordföranden. 

 
Vid protokollet 
 
 
 
Bruno Bjärnborg 
 
 
Justeras 
 
 
 
Carl-Gunnar Hagberg Evy Törnqvist  Hasse Bengtsson  
 
Bilagor 
1. Prismotivering 
2. Närvarolista 


