Protokoll fört vid årsmötet den 28 april 2022
Närvarande:
Namn
Catharina Andersson
Anna Sköld
Helen Karlsson
Magnus Revland

Organisation
Fiskeby Board AB
Tekniska verken i Linköping AB
Region Östergötland
Finspångs tekniska verk AB

Maria Välitalo
Marie Eriksson
Robert Sandsveden
Romel Makdessi
Lars Johansson
Kerstin Frid
Jonas Källming
Kristina Nyhlén
Ulrika Lundahl

Toyota Material Handling
Nordic Brass Gusum AB
Renall AB
E.ON Energiinfrastruktur AB
BillerudKorsnäs AB
Skogsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen

Thomas Lindvall
Sofie Hellsten

Länsstyrelsen
IVL

Förbundets ordförande Jonas Källming hälsade välkommen och inledde mötet.
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Jonas Källming valdes till ordförande och Thomas Lindvall valdes till
sekreterare för mötet.
2. Val av två justeringsmän.
Robert Sandsveden och Magnus Revland valdes som justeringsmän.
3. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning.
Årsmötet konstaterades hade blivit stadgeenligt utlyst.
4. Föredragning av årsberättelse inklusive revisionsberättelse samt fråga om
ansvarsfrihet för styrelsen.
Ordföranden föredrog årsberättelsen och revisorernas berättelse. Med
revisorernas tillstyrkan beslutade årsmötet om ansvarsfrihet för styrelsen.
5. Val av ordförande för förbundet intill nästa ordinarie förbundsmöte
Jonas Källming valdes till ordförande för förbundet intill nästa årsmöte.
6. Val av sex ordinarie styrelseledamöter jämte suppleanter intill nästa
ordinarie förbundsmöte.
Till ordinarie styrelseledamöter och ersättare intill nästa ordinarie
förbundsmöte valdes:

Ordinarie Ledamöter

Suppleanter

Kerstin Frid
Skogsstyrelsen

Ulrika Kraft Stenlund
Skogsstyrelsen

Marie Eriksson
Nordic Brass Gusum AB

Lars Ljungström
Freudenberg Home and Cleaning
Solutions AB

Lars Johansson
BillerudKorsnäs AB

Romana Vanickova
Fiskeby Board AB

Vakant
Kommun

Vakant
Kommun

Helen Karlsson
Region Östergötland
Arbets- och miljömedicinskt
centrum

Per Leandersson
Region Östergötland
Arbets- och miljömedicinskt
centrum

Anna Sköld
Tekniska Verken i
Linköping AB

Romel Makdessi
E.on Energiinfrastruktur AB
Kristina Nyhlén
Länsstyrelsen

7. Val av två revisorer jämte suppleant för nästa verksamhetsår.
Revisorer

Revisorssuppleant

Åsa Bramby
BillerudKorsnäs AB

Robert Sandsveden
Renall AB

Peter Alexandersson
Linköpings kommun
8. Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande.
Till valberedning valdes: Christina Skoglund, Siemens Energy AB,
Magnus Revland, Finspångs Tekniska Verk AB och Thomas Lindvall,
Länsstyrelsen, varav den sistnämnda är sammankallande.
9. Fastställande av arbetsprogram och budget för nästkommande
verksamhetsår.
Ordföranden redogjorde för de förändrade förhållandena efter
kommunernas utträde och behovet av anpassning och utveckling utifrån
den förändrade situationen. Medlemmarna gav värdefulla tankar och
idéer till styrelsen inför det kommande årets arbete utöver det som
framgår av arbetsprogrammet. Förslaget till arbetsprogram fastställdes.
10. Fastställande av medlemsavgift och fördelningsplan.
Medlemsavgift och fördelningsplan fastställdes enligt förslag.

11. Övriga frågor
a. Förslag till ändring av stadgar med anledning av att kommuner
inte längre är medlemmar i förbundet.
Årsmötet beslutade anta förslaget till ändring av stadgar.
Förslaget innebär att kommunrepresentationen i styrelsen stryks.
Landstinget ändras till Region Östergötland. Texten redigeras på
så sätt att ett antal skall ändras till ska.
Ändringen av stadgarna ska bekräftas vid nästkommande
förbundsmöte.
b. Det fanns inga andra övriga frågor.
Efter årsmötet gjorde Sofie Hellsten från IVL en redovisning av resultat från
mätningarna inom Krondroppsnätet, Metaller i mossa och Ozonmätnätet.

Vid protokollet

Ordförande

Thomas Lindvall

Jonas Källming

Justeras:

Robert Sandsveden

Magnus Revland

Förslag till ändrade stadgar för Östergötlands
Luftvårdsförbund
Reviderade vid ordinarie årsmöte den 24 april 2014
Reviderade vid ordinarie årsmöte den 25 april 2017
Förslag till ändring vid årsmöte den 28 april 2022, bekräftas vid årsmöte i april 2023.

Uppgifter m.m.
1§
Östergötlands Luftvårdsförbund är en ideell förening.
Förbundet har till uppgift att
•

•
•
•
•

klarlägga luftföroreningarnas spridning och att härvid initiera, samordna och
medverka i erforderliga basundersökningar för bedömning av
luftföroreningarnas miljöeffekter,
redovisa undersökningsresultaten på sådant sätt att de kan vara till nytta för
planerings- och utvecklingsarbetet inom regionen,
verka för att åtgärder vidtas mot luftföroreningar,
fungera som rådgivande organ i luftvårdsfrågor samt
informera medlemmarna och allmänheten om luftvårdssituationen i länet

2§
Medlemmar i förbundet är myndigheter, organisationer och företag som är berörda av
frågor om luftvård. Medlemmar bidrar till förbundet enligt en fördelningsplan.
3§
Förbundets medlemmar sammanträder årligen på årsmötet.
Årsmötet utser en styrelse vilken leder förbundets arbete.
4§
Styrelsen består av sex ledamöter jämte lika många suppleanter. Fyra av ledamöterna
representerar industrin, kommunala bolag och skogsintressenterna, en Region
Östergötland och en Länsstyrelsen.
Ledamot från industrin, kommunala bolag och skogsintressenterna ersätts i första
hand av suppleant från samma intresseområde.
Ledamot från Region Östergötland och Länsstyrelsen ersätts i första hand av suppleant
från samma intresseområde.
I andra hand kan dessa intresseområden ersätta varandra.

Medlemmarna
5§
Ny medlem i förbundet antas av styrelsen.

6§
Medlem äger att hos styrelsen anmäla utträde ur förbundet.
Utträdet gäller från påföljande verksamhetsår.
7§
Medlem som inte fullgör sina skyldigheter mot förbundet utesluts efter beslut av
styrelsen.

Årsmötet
8§
Förbundets årsmöte hålls varje år före april månads utgång.
Extra möte med förbundet hålls då styrelsen så beslutar eller minst en tredjedel av
förbundets medlemmar så påfordrar. Kallelse till möte med förbundet sker skriftligen
via e-post eller brev med post om e-post adress saknas minst 30 dagar före årsmötet
och minst 15 dagar före extra möte. I kallelsen upptas de ärenden som ska förekomma
på mötet.
9§
Varje medlem i förbundet äger en röst på årsmötet.
10 §
Vid årsmötet ska förekomma följande:
1.
2.
3.
4.

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Val av justeringsman
Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning
Föredragning av förvaltnings- och revisionsberättelse samt fråga om
ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret
5.
Val av ordförande för förbundet intill nästa ordinarie förbundsmöte
6.
Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter intill nästa ordinarie
förbundsmöte
7.
Val av två revisorer jämte suppleant för nästkommande verksamhetsår
8.
Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande
9.
Fastställande av arbetsprogram och budget för nästkommande
verksamhetsår
10.
Fastställande av medlemsavgift och fördelningsplan för
utredningskostnader
Förslag enligt ovanstående punkter ska tillställas medlemmarna i samband med
kallelsen.

Styrelsen
11 §
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och
kassaförvaltare.

12 §
Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande.
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet.
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Firmateckning
13 §
Förbundets firma tecknas, förutom av ordföranden, av den eller dem styrelsen utser.

Stadgeändring
14 §
Stadgeändring ska godkännas av två på varandra följande förbundsmöten av vilka
minst ett ska vara årsmöte.

Upplösning
15 §
Beslut om förbundets upplösning ska fattas av två på varandra följande
förbundsmöten av vilka minst ett ska vara årsmöte.
16 §
Vid förbundets upplösning ska efter utgifters täckande innestående medel fördelas
efter gällande fördelningsplan.

