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Protokoll Styrelsemöte den 9 juni 2022 
Närvarande: 

Jonas Källming, Marie Eriksson, Lars Johansson, Kerstin Frid, Anna Sköld, Helen Karlsson och Kristina 

Nyhlén del av mötet. Närvarade gjorde även Thomas Lindvall. 

 

1. Ordförande och sekreterare för mötet 

Mötet leddes av ordföranden Jonas Källming och Thomas Lindvall valdes till sekreterare för 

mötet. 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

3. Återkoppling efter årsmötet 

Protokollet från årsmötet har granskats av justeringsmännen som meddelat ok per e-post. 

Originalet är därefter utskickat för underskrift men har ännu inte kommit tillbaka. 

Vid årsmötet framkom det bra synpunkter från medlemmarna som styrelsen tar med i det 

fortsatta arbetet med verksamhet och ekonomi. 

4. Konstituerande frågor 

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

kassaförvaltare. 

Marie Eriksson valdes till vice ordförande. 

Länsstyrelsens Christine Eriksson valdes till kassaförvaltare och Ulrika Lundahl valdes till 

sekreterare. 

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

Styrelsen utsåg Marie Eriksson att teckna förbundets firma. 

5. Avtal Skogsstyrelsen 

Ordföranden rapporterade om det avtal som slutits med Skogsstyrelsen för insamling av 

krondropp, markvatten och passiva provtagare under 2022. 

6. Hemsida och förbundets handlingar 

a. Styrelsemedlemmars namn på hemsidan 

De närvarande styrelsemedlemmarna hade inget att erinra mot att deras namn 

framgår av förbundets hemsida. Avstämning görs med de som inte närvarade mötet. 

b. Behovet av öluf.se 

Behovet av portalen öluf.se diskuterades. Portalen hänvisar till förbundets 

information på Länsstyrelsens hemsida. Styrelsen beslutar att avsluta abonnemanget 

på öluf.se 

c. Förvaring och gallring bland förbundets handlingar 

Med hjälp av den tidigare mångåriga sekreteraren i förbundet Göran Thunberg har 

det påbörjats ett arbete med vård och gallring bland förbundets samlade handlingar. 

Alternativ till framtida förvaring och tillgänglighet kommer också att utredas. 

7. Verksamhet och långsiktig ekonomi 

Förbundet har avtal om deltagande i krondroppsnätet 2021-2026 samt sätter av medel för 

deltagande i mossundersökning vart femte år. Styrelsen bedömde vid mötet den 19 april att 



Östergötlands Luftvårdsförbund 

 
den efter årsmötet behöver ta en nystart för förbundets arbete. Möjligheter till anpassning 

och utveckling av verksamheten samt samarbete med andra förbund. Vid årsmötet gav 

medlemmarna värdefulla tankar och idéer till styrelsen. 

Styrelsen diskuterade de ekonomiska möjligheterna att bibehålla nuvarande verksamhet 

samt olika möjligheter som finns till utveckling av den. På några års sikt behöver ekonomin 

stärkas för att förbundet ska kunna upprätthålla mätningarna i nuvarande omfattning. 

Styrelsen diskuterade betydelsen av de mätningar som genomförs och hur medlemmarna 

värderar tillgången till resultaten. Vad vill medlemmarna att förbundet gör och hur styrelsen 

informerar sig om det. Vidare diskuterades hur resultaten kan spridas och komma till 

användning t.ex. i samband med tillståndsprövningar. Vidare diskuterades myndighetskraven 

på recipientkontrollen för luft. Där bör förbundet ha en fortsatt roll som en samordnande 

funktion för industrierna länet. 

• Länsstyrelsens representanter åtar sig att undersöka möjligheter till extern finansiering 

samt vilka andra aktörer som möjligen kan värvas till nya medlemmar. 

• Kerstin hör med IVL och undersöker vad det skulle innebära om 

krondroppsundersökningarna glesas ur till att t.ex. genomföras vart annat år. 

• Alla funderar till nästa gång på den verksamhet som förbundet har nu och hur den kan 

bibehållas eller utvecklas framåt. 

För att utveckla förbundets verksamhet diskuterades luftföroreningars betydelse och 

hälsopåverkan bl.a. utifrån WHO global airquality guidelines. Helen efterlyser projektidéer. 

• Alla funderar kring projektidéer där förbundet kan vara en aktör. 

• Helen kollar med förbunden i Kalmar och Jönköping om tips, möjligheter och intresse av 

samarbete. 

8. Info från Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen orienterade om Naturvårdsverkets yttrande med anledning av överskridandet 

av miljökvalitetsnormen för partiklar som skett vid Hamngatan i Linköpings kommun. Enligt 

Luftkvalitetsförordningen ska Länsstyrelsen ta fram ett åtgärdsprogram för att komma till 

rätta med överskidandet. Länsstyrelsen kan överlåta till kommunen att ta fram 

åtgärdsprogrammet. Kommunen har redan handlingsplaner för kvävedioxid och partiklar, 

men nu blir det aktuellt med ett formellt krav på åtgärdsprogram. 

9. Nästa möte 

Styrelsen beslutar att nästa möte sker digitalt den 23 september 09.00.  

Därefter planeras ett fysiskt möte på Länsstyrelsen den 25 november Kl. 09.00. 

 

Vid protokollet Justeras 

Thomas Lindvall Ordf. Jonas Källming 
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