Tid: 25 oktober 2013
Plats: Nordkalk AB i Köping

Vid stämman hälsade Susanne Åhlström-Dahl, platschef på Nordkalk AB, välkommen och
gjorde en presentation av företaget och dess verksamheter. Per Hedenbo, Länsstyrelsen
Västmanland, gav en bakgrund till Luftvårdsförbundets bildande och framtid samt
presenterade möjligheter till olika framtida alternativ för luftvårdsförbundets organisatoriska
form. Helena Sabelström, Naturvårdsverket, gav oss information om vilken lagstiftning som
gäller och vilka krav som ställs på kommunerna samt betydelsen av samverkan i form av
luftvårdsförbund för kommuner och företag. Presentationerna från Per Hedenbo och Helena
Sabelström delges i bilagorna 4 och 5. Därefter anförde Anita Höglund-Eriksson om hur
luftvårdsförbundets organisationer ser ut i andra delar av Sverige och tog upp exempel från
andra län och kommuner. Se minnesanteckningar Bilaga 6
1) Stämmans öppnande
Stämman förklarades öppnad av ordförande Anita Höglund-Eriksson
2) Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3) Val av ordförande och sekreterare för
Till ordförande för stämman valdes Anita Höglund-Eriksson och till mötessekreterare valdes
Lisa Hallin.
4) Protokolljusterare
Dan Karlsson och Per Carlesson valdes till att jämte mötesordförande justera protokollet.
5) Stämmans utlysande
Mötesdeltagarna ansåg att stämman var behörigen utlyst.
6) Fastställande av röstlängd
En av deltagarna påskriven deltagarlista fick utgöra röstlängd, se bilaga 1. 20 deltagare var
närvarande varav 14 röstombud.
7) Fastställande av medlems- och undersökningsavgifter för 2014
Mötesdeltagarna godkände medlems- och undersökningsavgifterna för 2014, se bilaga 2.

8) Fastställande av arbetsprogram och budget för 2014
Mötesdeltagarna godkände arbetsprogram och budget för 2014, se bilaga 3.
Luftövervakning: Sala och Arboga genomför depositionsmätningar. Marknära ozon skall ej
mätas längre än 4 år och det går ut 2014.
Information: Vi förser Henrik Larsson med uppgifter för hemsidan som nyheter, protokoll
m.m. En uppdatering av drift och webbhotell kan behövas vid lokala aktiviteter.
Medlemskap i Förbundet Agenda 21: LVF är medlemmar med den lägsta avgiften 3 000kr
Föredrag vid stämmor: Föredrag medför inga kostnader och vi kan satsa på mer lokala
aktiviteter. LVF ska ge länsstyrelsen förslag om hur verksamheten skall fortsätta. Förslag tas
fram till årsstämman.
Budget: Budgeten skall justeras till nästa år p.g.a. index. Revisorernas kostnad bör ses över,
LVF har inget krav på auktoriserad revisor. Budgeten kan revideras vi årsstämman.
9) Övriga frågor
Inga övriga frågor.
10) Förhandlingarna avslutas
Anita Höglund-Eriksson tackade Nordkalk AB för värdskapet och deltagarna för visat intresse
och avslutade därmed stämman.
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