Protokoll från vårstämma i Västmanlands Luftvårdsförbund
Tid: 25 mars 2011
Plats: Återvinningshuset, VafabMiljö, Gryta, Västerås
Stämman kombinerades med ett studiebesök på Växtkrafts biogasanläggning.
Dessutom presenterades resultaten från föregående års luftövervakning av IVL.
1) Stämman öppnande
Stämman förklarades öppnat av Anita Höglund-Eriksson.
2) Val av ordförande och sekreterare för stämman
Till ordförande för stämman valdes Anita Höglund-Eriksson och till
mötessekreterare valdes Katarina H Forsberg
3) Protokolljusterare
Susanne Evegård och Mikael Alm valdes att jämte mötesordförande att justera
protokollet.
4) Stämmans utlysande
Mötesdeltagarna ansåg att stämman var behörigen utlyst. En närvarolista gick
runt bland deltagarna och fick utgöra röstlängd, se bilaga 1, (18 närvarande
varav 12 ombud).
5) Förvaltnings och revisionsberättelse
Ordförande redogjorde för Luftvårdsförbundets verksamhet under 2010 genom
att gå igenom verksamhetsberättelsen och årsredovisning.
Verksamhetsberättelsen, se bilaga 2, godkändes efter föredragning.
Förvaltningsberättelsen, se bilaga 3, godkändes efter föredragning.
Revisionsberättelse, se bilaga 4, godkändes efter föredragning.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
6) Balansräkning och medelsdisposition
Stämman beslöt att enligt revisorernas förslag, fastställa redovisad
balansräkning och medelsdisposition
7) Val av ordförande
Anita Höglund Eriksson, VafabMiljö, valdes, i enlighet med valberedningens
förslag, till ordförande för Luftvårdsförbundet för ett år (omval).

8) Val av styrelseledamöter jämte ersättare
Till ordinarie ledamöter för ett år valdes:
Dan Karlsson Arboga kommun (nyval)
Katarina H Forsberg Mälarenergi AB (omval)
Susanne Evegård Seco Tools AB (omval)
Carita Widjeskog Uponor AB (nyval)
Susanne Åhlström-Dahl Nordkalk AB (omval)
Per Hagström Hallstahammars kommun (omval)
Till ersättare för ett år valdes:
David Lundqvist Sala-Heby miljö- och byggförv. (nyval)
Pelle Hägg Sandvik Heating Technology (nyval)
Magnus Svensson Länsstyrelsen (nyval)
Marja Widell Naturskyddsföreningen (omval)
Leif Markfjärd Västmanland-Dalarna miljö- och byggförv. (omval)
Mikael Alm Trafikverket (omval)
9) Val av revisorer
Till ordinarie revisorer valdes:
Helena Andersson LHA Revision (omval)
Peter Westersund Västerås stad (nyval)
Som ersättare valdes:
Katarina Nygren Ernst & Young (omval)
Christina Waster Jansson Surahammars kommun (omval)
10) Val av valberedning
Till valberedning valdes:
Måns Enander Länsstyrelsen (sammankallande, omval) och Sven Nilsson
Naturskyddsföreningen (omval, under förutsättning att han vill kvarstå).
Dessutom fick valberedningen i uppdrag att även tillfråga avgående
styrelseledamöter Johanna Ledin och Anders Rydal om de kan tänka sig ingå i
förbundets valberedning.

11) Luftvårdsförbundets framtida verksamhet
Vid Luftvårdsförbundets höststämma den 30 november 2010 fick styrelsen
uppdraget att se över förbundets framtida verksamhet. Ett förslag har skickats
ut med stämmohandlingarna, se bilaga 5. Ordförande föredrog ärendet. Efter
en kortare diskussion beslutade stämman att:
a) Luftvårdsförbundets Emissionsdatabas avvecklas under året. Styrelsen
uppmanades att säkra upp data i samband med avvecklingen så att
dessa inte försvinner.
b) Luftvårdsförbundets medlemskap i Förbundet Agenda 21 minskas till
3 000 kronors nivån. Hallstahammars kommun genom sitt ombud Ove
Andersson föreslog ett medlemskap motsvarande 15 000 kronors
nivån, ett förslag som dock röstades ned av stämman.

c) Ge styrelsen i uppdrag att utreda i vilken omfattning nuvarande
luftövervakning ska fortsätta att bedrivas i förbundets regi mot bakgrund
av Miljökvalitetsnormerna för luft.

12) Avslutning
Ordförande tackade av avgående styrelseledamot Henrik Larsson med ”träd”
i Vi-skogen som gåva. Även övriga (ej närvarande) avgående
styrelseledamöter (Johanna Ledin, Benny Eriksson, Michael Zerai, och
Anders Rydal) kommer att erhålla detsamma som tack för sina tjänster i
förbundet.
Ordförande passade på att påminna medlemmarna om att besöka förbundets
hemsida www.luftvard-u.org där rapporter och annan information finns
tillgänglig för alla, inklusive protokoll från stämmor och styrelsemöten.
Medlemmarna uppmanades också att inkomma med tips om ytterligare
information m m till hemsidan.
Ordförande förklarade stämman avslutad.
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