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Protokoll från Skånes Luftvårdsförbunds förbundsstämma den 20 april
2004

Ordförande Ola Petersson hälsade stämmodeltagarna, inbjudna gäster och föredragshållare
välkomna och förklarade årsmötesförhandlingarna öppnade. Den utsända dagordningen för mötet
fastställdes.

§1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för stämman.
Till mötesordförande valdes Ola Petersson, Stora Enso Nymölla AB.
Till vice mötesordförande valdes Leif Malmstein, Adjungerad kassör.
Till mötessekreterare valdes Anders Åkesson, Länsstyrelsen i Skåne län.

§2. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
Staffan Kromnow (Burlövs kommun) och StenInge Arnesson (Kemira Kemi AB)            valdes
att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

§3. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning.
Kallelse till årsstämman har skett skriftligen till ombud och suppleanter sändes ut den 15-16 mars
2004.
Årsstämman fann att mötet hade blivit utlyst i behörig ordning.

§4. Upprop.
Upprop av representanter och övriga deltagare på stämman förrättades och lades till
protokollet. Om omröstning krävdes skulle röstlängd upprättas.

§5. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt revisorernas
         revisionsberättelse.

Verksamhets- och förvaltningsberättelsen har tillställts samtliga medlemmar med kallelsen till
stämman. Verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen inklusive resultaträkning och
balansräkning föredrogs av sekreteraren och kassören. Kassören informerade stämman om att
förbundet har blivit momsregistrerade per den 1 mars 2004. På anmodan av stämman skall eget
kapital och årets underskott/överskott sammanföras i de kommande balansräkningarna.
Verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen godkändes av stämman. Revisorerna
föredrog revisionsberättelsen. Revisorernas revisionsberättelse godkändes av stämman.



§6. Fastställande av förbundets balansräkning med medelsdisposition.
Förbundets balansräkning med medelsdisposition godkändes av stämman.

§7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det verksamhetsår berättelsen avser.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§8. Val av ledamöter i styrelsen och suppleanter för dessa.
Till ledamöter för två år i styrelsen valdes:
Olle Persson, Ystad Energi AB, nyval
Lars Göran Hansson, TT-line AB, omval
Sten-Inge Arnesson, Kemira Kemi AB, omval

Vid föregående stämma, år 2003 valdes följande ledamöter för en period om två år;
Camilla Källström, Sjöbo kommun, nyval
Tommy Collin, AB Tetra Pak, omval
Åke Olsson, Höörs kommun, omval
Gull Britt Svensson, Malmö kommun, omval
Gunnar Eriksson, Trelleborgs kommun, nyval

Till suppleanter för två år i styrelsen valdes:
Kjell Brandeby, Malmö Värme AB, omval
Margareta Nilsson, Plastal AB, omval
Anders Åkesson, Kristianstads kommun, nyval
Juhani Sirviö, SYSAV AB, nyval
Leif Richter, C4 Energi AB, nyval

Vid föregående stämma, år 2003 valdes följande suppleanter för en period om två år;
Per Fribing, Hässleholms kommun, omval
Per Åke Grelsson, Kristianstads kommun, omval
Jan Göran Pettersson, Svedala kommun, omval
Bengt Hansson, Tekniska Verken i Landskrona, nyval
Britt Hultberg, Helsingborgs kommun, omval

§9. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.
Till ordförande för förbundet under ett år valdes Ola Petersson, Stora Enso Nymölla AB, omval.
Till vice ordförande för förbundet under ett år valdes Tranje Danielsson, Lunds kommun, omval.

§10. Val av revisorer och suppleanter för dessa.
Till revisorer för ett år valdes (PUL medgivande saknas), Simrishamns kommun, och Erik Ahlbin,
Burlövs kommun, samtliga omval.
Till revisorssuppleanter för ett år valdes Jan-Axel Roslund, Eslövs kommun och Inge Ericsson,
Östra Göinge kommun, samtliga omval.

§11. Val av valberedning bestående av ordförande, två ytterligare ledamöter och suppleanter
för dessa.
Till valberedning valdes Bengt Alsrup, EMK AB (ordförande), Bengt Jönsson, Öresundskraft
AB och Sune Cederpil, Staffanstorps kommun, samtliga omval.



Till suppleanter i valberedningen valdes, (PUL medgivande saknas), Skurups kommun, Bengt
Gunnarsson, Trelleborgs kommun och Rolf Sjöblom, Kristianstads kommun, samtliga omval.

§12. Fastställande av arbetsplan och kostnadsbudget för innevarande och kommande
verksamhetsår.
Arbetsplan för 2004 och 2005 fastställdes av stämman.
Kostnadsbudget för 2004 och 2005 fastställdes av stämman.

§13. Fastställande av medlemsavgift för 2005.
Förbundsstämman beslutade att medlemsavgiften för 2005 ska vara oförändrad.

§14. Inval av nya medlemmar.
Trivector AB invaldes som stödjande medlem.

§15. Utträde av medlemmar.
Inga medlemmar har ansökt om utträde.

§16. Ändring av stadgar.
Ordföranden föredrog utsänt förslag till stadgeändringar. Förbundsstämman godkände
ändringarna med den revideringen att punkt 2 och 3 under §4 ”Förbundsstämma” skall kastas
om. För att ändringarna av stadgarna skall fastställas erfordras att de också tas vid
nästkommande förbundsstämma.

§17. Ärenden som av styrelsen eller medlem senast den 1 februari hänskjutits till stämman. 
Inga ärenden har inkommit.

Ordföranden förklarade förbundsstämman avslutad.
Ordföranden avtackade Anders Åkesson som slutar på Länsstyrelsen och därmed även som
Länsstyrelsens representant i styrelsen samt avgående styrelsemedlemmen Sören Samefors för
goda insatser i Skånes Luftvårdsförbund.

Ordföranden hälsade föredragshållarna välkomna. Eva Hallgren Larsson, IVL redogjorde för de
mätningar som IVL utför åt förbundet. Anders Åkesson, Länsstyrelsen, redogjorde kort om
sjöfartens utsläpp i Skåne och Stefan Lemieszewski, Sjöfartsverket, föredrog om sjöfartens
emissioner i ett bredare perspektiv.  Slutligen presenterade Susanna Gustafsson,
miljöförvaltningen i Malmö, Skånes emissionsdatabas och dess koppling till miljö-
kvalitetsnormerna.
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