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Protokoll från Skånes Luftvårdsförbunds förbundsstäm-
ma den 21 april 2006

Ordförande Tranje Danielsson hälsade stämmodeltagarna, inbjudna gäster och föredragshålla-
re välkomna och förklarade årsmötesförhandlingarna öppnade. Den utsända dagordningen för
mötet fastställdes.

§1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för stämman.
Till mötesordförande valdes Tranje Danielsson, Lunds kommun.
Till vice mötesordförande valdes Sten-Inge Arnesson, Kemira Kemi AB.
Till mötessekreterare valdes Karin Söderholm, Länsstyrelsen i Skåne län

§2. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
Till justeringsmän valdes Sune Cederpil (Staffanstorp) och Bo Polsten (Staf-
fanstorps kommun).

§3. Fastställande av röstlängd vid stämman
Representanter för kommuner och industrier uppräknades och lades till proto-
kollet. Antalet röstberättigade uppgick till 34 varför stämman befanns vara be-
slutsmässig.

§4. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning.
Kallelse till årsstämman har skett skriftligen och sändes ut den 14 mars 2006.
Årsstämman fann att mötet hade blivit utlyst i behörig ordning.

§5. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes av stämman

§6. Föredragning av styrelsens årsberättelse (verksamhetsberättelse) och för-
valtningsberättelse
Verksamhets- och förvaltningsberättelsen har tillsänts samtliga medlemmar med
kallelsen till stämman. Årsberättelse och förvaltningsberättelse godkändes av
stämman.

§7. Föredragning av revisorernas berättelse
Revisor Eric Albin föredrog revisionsberättelsen.
Revisionsberättelsen godkändes av stämman
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§8. Fastställande av förbundets resultat- och balansräkning
Fråga angående differens mellan utfall och budget uppmärksammades. Medel är
reserverade för dessa utgifter. Betalning sker ej förrän uppdragen genomförts och
godkänts och då detta har blivit något försenat har betalning ej ännu skett.
Styrelsen anhåller av stämman om att få använda uppkommet överskott till att
betala kommande fodringar.
Stämman bemyndigar styrelsen att använda befintliga medel under innevarande
år till dessa utgifter.
Stämman godkände därefter förbundets resultat- och balansräkning.

§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det verksamhetsår berättelsen av-
ser.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§10. Ärenden som av styrelsen eller medlem senast den 1 januari hänskjutits till
stämman
Malmö stad meddelade 2005 önskan om utträde ur förbundet. Stämman beslöt
godkänna detta önskemål. Vid förra stämmotillfället hade styrelsen inte hunnit
förbereda ärendet som därmed inte kunde avhandlas. Då tidpunkt för utträdesan-
sökan inte närmare beskrivs i stadgarna utan det bara sägs att det skall göras före
stämman ser styrelsen och stämman inga skäl att inte godkänna ansökan.
För 2006 ansöker Malmö stad genom Malmö miljöförvaltning om nytt medlem-
skap. Även detta godkändes av stämman.

§11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen för en tid av 1 år
Till ordförande omvaldes sittande Tranje Danielsson.
Till vice ordförande omvaldes sittande Sten-Inge Arnesson.

§12. Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
Enligt stadgarna skall hälften av ledamöterna komma från kommuner och hälften
från industrin. Då dessa stadgar är nya rekommenderas av valberedningen, för att
nå denna fördelning och uppnå en jämn utbytestakt ett inval av ledamöter, ned-
anstående förslag;
Lars-Göran Hansson, TT-Line AB omval,
Lars Edler, Ängelholms kommun, omval,
Anders Åkesson, Hässleholm Fjärrvärme AB, nyval,
Stämman beslutade att anta valberedningens förslag.
Övriga ledamöter är valda 2005 och sitter kvar ytterliggare ett år.
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§13. Val av halva antalet suppleanter i styrelsen för en tid av 2 år
Enligt stadgarna skall hälften av suppleanterna komma från kommuner och
hälften från industrin. Då dessa stadgar är nya rekommenderas av valberedning-
en, för att nå denna fördelning och uppnå en jämn utbytestakt ett inval av supple-
anter enligt nedanstående förslag;
Kjell Brandeby, E.ON Värme Sverige, omval 1 år
Juhani Sirviö, SYSAV, omval 1 år
Leif Richter, C4 Energi AB, omval 1 år
Stämman beslutade att anta valberedningens förslag.
Övriga ledamöter är valda 2005 och sitter kvar ytterliggare ett år.

§14. Val av två revisorer för en tid av 1 år
Till revisorer valdes Birgitta Larsson-Eklöf, Simrishamns kommun, och Erik
Ahlbin, Burlövs kommun, båda omval.

§15. Val av två revisorssuppleanter för en tid av 1 år
Till revisorssuppleanter för ett år valdes Jan-Axel Roslund, Eslövs kommun och
Inge Ericsson, Östra Göinge kommun, båda omval.

§16. Val av valberedning för en tid av 1 år bestående av ordförande och två yt-
terliggare ledamöter
Till valberedning valdes Bengt Alsrup, EMK AB (ordförande), Bengt Jönsson,
Öresundskraft AB och Sune Cederpil, Staffanstorps kommun, samtliga omval.
Till suppleanter i valberedningen valdes Rolf Sjöblom, Kristianstads kommun,
omval, Jan-Eric Ottosson, Sjöbo kommun, nyval och Anne Andersson Vägverket
region Syd, nyval.

§17. Fastställande av arbetsplan och kostnadsbudget för det kommande verk-
samhetsåret
Fråga om förbundets verksamhet avseende koldioxidutsläpp uppkom. Då frågan
mer är av nationell, internationell och t.o.m. global karaktär och Skånes luft-
vårdsförbund mer avhandlar problem av regional karaktär synes det mindre rele-
vant att försöka påverka koldioxidutsläppen i förbundets verksamhet. Det finns
på nationell nivå många styrmedel som används för att minska koldioxidutsläpp.
Då förbundets medlemmar har god kännedom om frågan arbetar redan alla mot
att så långt som möjligt minska de egna verksamheternas bidrag till växthusef-
fekten.
En annan fråga som avhandlades var om förbundet skulle bevaka nya verksam-
heter och informera medlemmarna om detta. Förbundet erbjuder med jämna
mellanrum nya verksamheter medlemskap i förbundet. I övrigt erbjuder förbun-
det underlagsmaterial till miljökonsekvensbedömningar i form av de undersök-
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ningar och rapporter som förbundet framställer. I övrigt ser förbundet inte någon
möjlighet att delta i planering och information av nya verksamheter och andra
enskilda ärenden.
Arbetsplan och kostnadsbudget för kommande år fastställdes därefter av stäm-
man

§18. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
Stämman beslutade att avgiften för kommunerna skall sänkas från 30 öre per in-
vånare till 25 öre per invånare samt att avgiften skall uppdateras till aktuella in-
vånarantal. Avgiften per kommun skall dock lägst vara 2 000 Skr (Se bifogat do-
kument). Avgifterna för industri och stödjande medlemmar skall vara oföränd-
rad.

§19. Övriga ärenden
Ordföranden avtackade de avgående styrelsemedlemmarna Ola Petersson och
Olle Persson för sina goda insatser i Skånes Luftvårdsförbund.
Ordföranden förklarade förbundsstämman avslutad.

Ordföranden hälsade föredragshållarna välkomna. Åke Rühling redogjorde för
de mossprovtagningar som genomförts i länet och Cecilia Akselsson, IVL, redo-
gjorde för de mätningar som IVL utför åt förbundet.

Karin Söderholm Tranje Danielsson
Sekreterare Ordförande

Sune Cederpil Bo Polsten
Justeringsman Justeringsman


