Välkomna till
Luftvårdsförbundets
Förbundsstämma 2014
Registrering och kaffe från 08:30

Program
09:00 Lena Westerholm ABB berättar om företaget och miljöprojekt som
genomförts.
09:30 Stämmoförhandlingar
10:30 – 11:15 Miljöhälsorapport 2013 – om barns hälsa
Medverkande Anne-Sophie Merritt, PhD vid Centrum för Arbets- och
miljömedicin (CAMM) Stockholms läns landsting
Den nationella miljöhälsorapporten framställs av Institutet för miljömedicin (IMM) vid
Karolinska Institutet i samverkan med Socialstyrelsen. Miljöhälsorapport 2013 är
inriktad mot barns miljö och hälsa och ger möjlighet att beskriva trender för olika
miljöfaktorer samt deras betydelse för barns hälsa.

Anmäl deltagande senast den 24 mars kl 16:00 till
Anita Höglund Eriksson
021-39 35 72
anita.eriksson@vafabmiljo.se

Innehåll
Inbjudan
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning
Styrelsens förslag på ändring i stadgarna samt förslag på mätprogram

Förbundsstämma
28 mars 2014

Dagordning
1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
2. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
3. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Föredragning av förvaltnings- och revisionsberättelse samt fråga om
ansvarsfrihet för styrelsen för det verksamhetsår berättelsen avser
6. Fastställande av förbundets balansräkning med medelsdisposition
7. Val av ordförande för förbundet intill nästa ordinarie förbundsstämma
8. Val av övriga styrelseledamöter jämte ersättare intill nästa ordinarie
förbundsstämma
9. Val av två revisorer jämte två ersättare för granskning av förbundets förvaltning
och räkenskaper nästkommande verksamhetsår
10. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande
11. Övriga anmälda ärenden
a) Ändring i §§ 3 och 4 Luftvårdsförbundets stadgar
b) Framtida luftmätning
12. Avslutning

LUFTVÅRDSFÖRBUNDET I VÄSTMANLAND
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013
Inledning
Luftvårdsförbundet i Västmanlands län är en religiöst och politiskt obunden organisation.
Medlemmarna består av länets kommuner, offentliga organisationer och större företag.
Förbundet bildades 1993 och för tillfället är medlemsantalet 35. Syftet med förbundet är att ta
fram information om luftföroreningars förekomst och effekter och sprida denna information till
både allmänhet och organisationer.

Luftövervakning
Övervakningen på skogsytorna har utförts av IVL som tidigare. Samordningen av
Luftövervakningen i länet sköts av Jenny Sörensen på Länsstyrelsen. Antal observationsytor är
två (Kvisterhult och Hyttskogen). Observationsytorna ingår i det nationella krondroppsnätet. De
årsvisa rapporterna finns tillgängliga för medlemmar på Luftvårdsförbundets hemsida. Under
året har Luftvårdsförbundet därutöver utfört mätningar av marknära ozon samt medfinansierat
tillsammans med Länsstyrelsen ”Inventering av lavar och luftkvalitet”.

Information
Luftvårdsförbundet bedriver ett visst informationsarbete om frågor relaterade till utsläpp till luft
och om själva förbundet. Informationen riktar sig till medborgare i allmänhet, förbundets
medlemmar och till de med speciellt intresse för luftfrågor. Förbundets hemsida används i första
hand för att föra ut information.

Stämmor
Under 2013 hölls förbundsstämman den 22 mars i Stadshuset, Västerås och höststämman den
23 november i Folkets Hus, Köping.
På förbundsstämman informerade Henrik Larsson, Länsstyrelsen i Stockholms län, om
åtgärdsprogrammet – Mot renare luft. Vilket innehåller åtgärder för att nå
miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet i Stockholms län. Eric Söderberg berättade om
Förbundet Agenda 21 energi- och klimatprojekt Vett & Watt.
På höststämman diskuterades luftvårdsförbundets framtid.
Per Hedenbo, Länsstyrelsen berättade om bakgrunden till luftvårdsförbundets tillkomst och
Helena Sabelström från Naturvårdsverket informerade om vilken lagstiftning som gäller och
vilka krav som ställs på bl a kommuner angående luftkvalitet och fördelen med samordning i
luftvårdsförbund.

Styrelse
Styrelsen har under 2013 haft fyra protokollförda möten. Protokoll finns tillgängliga på
förbundets hemsida.
Styrelsen har under 2013 bestått av:
Ordinarie ledamöter
Anita Höglund-Eriksson, Vafab Miljö AB, ordf.

Per Carlesson, Köpings kommun, v ordf
Camilla Winqvist, Heby kommun
Fredrik Ahlin, Västerås stad
Susanne Åhlström Dahl, Nordkalk
Per Hagström, Hallstahammars Kommun
Dan Karlsson, Arboga Kommun
Ersättare
Sixten Larsson, Heby kommun
Pelle Hägg, Sandvik Heating Technology
CJ Carlbom, Länsstyrelsen
Marja Widell, Naturskyddsföreningen
Leif Markfjärd, Västmanland-Dalarnas Miljö- och Byggförvaltning
Mikael Alm, Trafikverket
Adjungerad
Filip Öberg, Mälarenergi AB

Styrelsens förslag till stämman att besluta om ändring i förbundets stadgar samt
besluta om framtida mätprogram
Styrelsen fick av höststämman 2013 uppdraget att se över luftvårdsförbundet och dess
framtida verksamhet.
Bakgrund till detta var bl a ett minskat intresse från medlemmarna för deltagande vid
stämmor samt valberedningens allt svårare arbete med att hitta intresserade för styrelsearbetet.
Styrelsen föreslår att förbundsstämman beslutar om ändring i stadgarna enligt styrelsen
förslag till ändringar i § 3 och § 4 (beslut om ändring av stadgar ska enligt stadgarna § 6
godkännas av två på varandra följande förbundsstämmor, varav minst en skall vara ordinarie).
Styrelsen föreslår även att förbundsstämman beslutar om det mätprogram styrelsen föreslår
nedan.
§3 STYRELSE
Förbundet leds av en styrelse bestående av sju ledamöter, jämte lika många ersättare.
Styrelsens förslag till ändringFörbundet leds av en styrelse bestående av fem ordinarie ledamöter och tre ersättare.
I styrelsen skall finnas representanter för såväl näringslivet, kommunerna, landstinget,
länsstyrelsen som övriga medlemmar såvitt dessa ingår som medlemmar i förbundet.
Styrelse och styrelsens ordförande väljs på ordinarie förbundsstämma. Styrelsen utser vice
ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. Sekreterare och kassaförvaltare behöver inte vara
ledamöter av styrelsen.
Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel
majoritet och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsens förslag till ändringStyrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel
majoritet och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen bestämmer tid och plats för sammanträden. Sammanträde hålls även på kallelse av
ordförande samt då minst två av ledamöterna så begär.
Styrelsen kan vid behov utse ett arbetsutskott bestående av ordföranden och ytterligare två
ledamöter.
Såväl styrelse som arbetsutskott kan vid behov till sig adjungera erforderlig expertis samt
representanter för övriga intressenter.
Styrelsens säte är Västerås.
§4 STÄMMA
Förbundet håller två ordinarie stämmor varje år. Förbundsstämma hålls före mars månads
utgång varje år. Höststämma hålls årligen före årets utgång. Extra stämma hålls då styrelsen
så beslutar eller då minst en femtedel av medlemmarna så kräver.
Styrelsens förslag till ändringFörbundet håller en ordinarie stämma varje år. Förbundsstämma hålls före mars månads
utgång varje år. Extra stämma hålls då styrelsen så beslutar eller då minst en femtedel av
medlemmarna så kräver.

Kallelse till ordinarie stämma skall ske skriftligen minst 1 månad före stämman, och
föredragningslista vara medlemmarna tillhanda minst 15 dagar före stämman. Kallelse och
föredragningslista avseende extra förbundsstämma skall vara medlemmarna tillhanda minst
15 dagar före stämman.
Fråga som medlem önskar behandlad på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast
en månad före stämman.
Som stämmans beslut gäller den mening som erhållit de flesta rösterna. Vid lika röstetal
avgörs val genom lottning och i andra frågor gäller den mening som biträds av stämmans
ordförande.
Vid förbundsstämma skall förekomma följande:
1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
2. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
3. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Föredragning av förvaltnings- och revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen för det verksamhetsår berättelsen avser
6. Fastställande av förbundets balansräkning med medelsdisposition
7. Val av ordförande för förbundet intill nästa ordinarie förbundsstämma
8. Val av övriga styrelseledamöter jämte ersättare intill nästa ordinarie förbundsstämma
9. Val av två revisorer jämte två ersättare för granskning av förbundets förvaltning och
räkenskaper nästkommande verksamhetsår
10. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande
11. Upptagning av nya medlemmar i förbundet
12. Övriga anmälda ärenden
Vid höststämma skall följande ärenden behandlas:
1. Fastställande av medlems- och undersökningsavgifter för nästkommande verksamhetsår
2. Fastställande av arbetsprogram och budget för nästkommande verksamhetsår
3. Övriga anmälda ärenden
4. Protokoll från stämma tillställs efter justering varje medlem och styrelsen.
Styrelsens förslag till ändringVid förbundsstämma skall förekomma följande:
1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
2. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
3. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Föredragning av förvaltnings- och revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen för det verksamhetsår berättelsen avser
6. Fastställande av förbundets balansräkning med medelsdisposition
7. Fastställande av medlems- och undersökningsavgifter
8. Fastställande av arbetsprogram och budget
9. Val av ordförande för förbundet intill nästa ordinarie förbundsstämma
10. Val av två styrelseledamöter för en tid av två år.
Vid förbundsmöte 2015 ska dessutomVal av två styrelseledamöter för en tid av ett år göras.
11. Val av ersättare för styrelsen för en tid av ett år.
12. Val av en revisor jämte en ersättare för granskning av förbundets förvaltning och
räkenskaper nästkommande verksamhetsår
13. Val av valberedning om två personer, varav en sammankallande

14. Upptagning av nya medlemmar i förbundet
15. Övriga anmälda ärenden
16. Protokoll från stämma tillställs efter justering varje medlem och styrelsen.

Därutöver föreslår styrelsen att stämman beslutar att mätningar som ska ske genom
förbundets egen finansiering och genom samfinansiering med länsstyrelsen fortsatt är:
- Mätningar som ingår i Krondroppsnätet, Hyttskogen och Kvisterhult, fortsättar i
nuvarande omfattning,
- Metaller i mossa i Väsmanlands län (samfinansiering Lst)
Ovan nämnda mätningar är av stor betydelse för uppföljning av miljömålet ren luft i länet.

Förslag till beslut:

11 a) Stämman beslutar att §§ 3 och 4 i Luftvårdsförbundets stadgar ändras enligt styrelsens
förslag
11 b) Stämman beslutar att Luftvårdsförbundets mätningar ska ske enligt styrelsens förslag

