Protokoll från Förbundsstämma för Luftvårdsförbundet i Västmanland
Plats: Länsstyrelsen Västmanlands län, Västerås
Tid: 26 mars 2009, kl. 8.30-9.15
Stämman inleddes med att Anita Eriksson Höglund hälsade alla välkomna till Västerås och
tackade Länsstyrelsen för att de ville stå som värd för stämman.
Stämmoförhandlingarna stod överst på dagordningen och därefter beskrev Per Hedenbo från
Länsstyrelsen Luftvårdsförbundets miljöövervakning under 2009. Per beskrev att mycket är
på gång inom förbundets Luftövervakningsprogram. Nytt program på gång inför nästa år med
förslag om att titta lite mer på kväve och också på fosfor. Ny modell av insamlare skall också
börja användas, en som är mer lik SMHI:s insamlare. Klimataspekterna kommer också allt mer
in i luftövervakningen. Vad händer t ex med kvävet i skogsbruket i ett förändrat klimat? Per
Hedenbo berättade vidare om att Luftvårdsförbundet gått in i ett separat projekt om marknära
ozon. Ozonprojektet är ett samarbete med flera län i södra Sverige och det är IVL som sköter
även detta, men i ett separat mätnät. Man mäter temperatur med enkla månadsmedelvärden.
Slutligen berättade Per Hedenbo om den mossundersökning som kommer att genomföras under
2010 i ett särskilt projekt för att kartlägga halterna av tungmetaller i luften. Länsstyrelsen och
Luftvårdsförbundet samarbetar kring denna undersökning.
Stämman följdes också av tre separata föredrag Sofie Hellsten, IVL, om resultat av
Luftövervakning 2010, Henrik Larsson, Luftvårdsförbundets Emissionsdatabas, samt Lennart
Granath, Klimatanpassning av samhället.

§ 1. Stämmans öppnande
Luftvårdsförbundets ordförande förklarade mötet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3. Val av ordförande och sekreterare för stämman
Till mötesordförande valdes Anita Höglund Eriksson. Till mötessekreterare valdes Anna
Malmström.
§ 4. Val av protokolljusterare
Annette Persson, Landstinget, och Anders Rydal, Kanthal AB, valdes till att jämte
ordföranden justera protokollet.
§ 5. Stämmans utlysande
Anna Malmström redogjorde för hur stämman hade utlysts. Den 25 februari skickades kallelse
ut till samtliga medlemmar via e-post. Handlingarna skickades ut den 11 mars men något gick
fel med tekniken, så vissa medlemmar nåddes inte av handlingarna förrän den 19 mars, alltså
sju dagar för sent enligt stadgarna. Stämman ansåg, trots detta, vara utlyst i behörig ordning.
§ 6. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till att utgöras av närvaroförteckningen för mötet, se bilaga 1. Totalt
var det 25 deltagare på stämman och 18 medlemmar fanns representerade.
§ 7. Förvaltnings- och revisionsberättelse samt verksamhetsberättelsen, ansvarsfrihet
Anita Höglund Eriksson redogjorde för Luftvårdsförbundets verksamhet under 2009 genom att
gå igenom verksamhetsberättelsen och årsredovisningen samt besvara frågor från
stämmodeltagarna. Anna Malmström redogjorde också för vad de tidigare
Ungdomsstipendiaterna använt sina stipendier till.
Verksamhetsberättelsen, se bilaga 2, godkändes efter föredragning.
Förvaltningsberättelsen, se bilaga 3, godkändes efter föredragning.
Revisionsberättelse, se bilaga 4, godkändes efter att den lästs upp av Anna Malmström.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.
§ 8. Balansräkning och medelsdisposition
Stämman beslutade att, enligt revisorernas förslag, fastställa förbundets balansräkning med
förslag till medelsdisposition, se bilaga 3.
§ 9. Val av ordförande
Anita Höglund Eriksson, valdes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordförande för
Luftvårdsförbundet för ett år (omval).
§ 10. Val av styrelse
Valberedningens ordförande Martin Wänerholm föredrog valberedningens förslag.
Ordinarie ledamöter
Henrik Larsson Västerås kommun (omval)
Katarina Hogfeldt-Forsberg Mälarenergi AB (omval)
Susanne Evegård Seco Tools AB (omval)
Benny Eriksson Sala-Heby Energi AB (omval)
Susanne Åhlström-Dahl Nordkalk AB (flyttas från ersättare till ordinarie)
Per Hagström Hallstahammars kommun (flyttas från ersättare till ordinarie)

Ersättare
Michael Zerai Skinnskattebergs kommun (omval)
Anders Rydal Kanthal AB (omval)
Annette Persson Landstinget Västmanland (omval)
Johanna Ledin Länsstyrelsen (nyval)
Marja Widell Naturskyddsföreningen (nyval)
Leif Markfjärd Västmanland-Dalarna Miljö- och byggförvaltning (nyval)
Mikael Alm Vägverket från 1 april Trafikverket (nyval)
Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag.
§ 11. Val av revisorer
Valberedningens ordförande Martin Wänerholm föredrog valberedningens förslag.
Revisorer
Helena Andersson LHA Revision (omval)
Britt-Marie Pettersson Västerås kommun (omval)
Ersättare revisorer
Katarina Nygren Ernst & Young (omval)
Christina Waster Jansson Surahammars kommun (omval)
Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag.
§ 12. Val av valberedning
Till valberedning valdes:
Måns Enander (sammankallande), Länsstyrelsen (nyval)
Sven Nilsson, Naturskyddsföreningen (omval)
Stämman gav också i uppdrag till den nya styrelsen att tillfråga övriga avgående
styrelseledamöter om de kan sitta i valberedningen och i sådana fall fyllnadsvälja denne/dessa.
§ 13. Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse samt för förtroendet att
leda förbundet ytterligare ett år.
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