Årsstämma för Skånes Luftvårdsförbund den 21 april 2010 på
Stiftsgården Åkergsberg i Höör.
§1 Mötets öppnande
Anne Andersson hälsade alla välkomna och öppnade årsstämman, som
besöktes av fyrtiotalet representanter av förbundets medlemmar i en fullsatt
lokal.
§2 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för stämman
Anne Andersson valdes som ordförande, Anders Åkesson som vice ordförande
och Gunnar Axelsson som sekreterare.
§3 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt tillika
vara rösträknare
Johan Petersson, Trelleborgs kommun, och Emelie Jönsson, Landskrona stad, valdes
av stämman.
§4 Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Stämman fann att stämman blivit utlyst i behörig ordning.
§5 Fastställande av dagordning
Stämman fastställde föreslagen dagordning.
§6 Fastställande av röstlängd vid stämman.
Röstlängden fastslogs enligt bifogad närvarolista. Av förbundets 77 medlemmar var 27
representerade på stämman, vilket gjorde stämman beslutsmässig.
§7 Föredragning av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse
Anne Andersson och Anders Åkesson redogjorde för verksamhetsberättelsen för 2009
och kassören Tom Winge drog förvaltningsberättelsen.
§8 Föredragning av revisionsberättelse
Erik Ahlbin redovisade revisionsberättelsen för 2009.
§9 Fastställande av resultat- och balansräkning
Tom Wing redovisade resultat- och balansräkning. Trots en förlust på 324 000 kr så är
förbundets ekonomi god och tillgångarna uppgick till 782 000 kr. Stämman fastställde
resultat- och balansräkningen.
§10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2009

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stämman för det gångna verksamhetsåret.
§11 Ärenden som av styrelsen eller medlem senast den 1 januari hänskjutits till
stämman
Inga inkomna ärenden
§12 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen för en tid av ett år
Anne Andersson, Trafikverket Region Syd, valdes till ordförande för en tid av ett år.
Lars-Ivar Kahl, Höganäs kommun, valdes till vice ordförande för en tid av ett år.
§13 Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
Juhani Sirviö, SYSAV AB, och Velia Ekström, Swedavia AB, omvaldes för en tid av
två år. Nyval för en tid av två år gjordes av Lars Thunberg, Helsingborgs stad.
§14 Val av halva antalet suppleanter i styrelsen för en tid av två år
Anders Åkesson, Hässleholm Miljö AB, omvaldes för en tid av två år. Nyval för en tid
av två år gjordes av Henric Nilsson, Malmö stad, och Jan-Erik Johansson, Sjöbo
kommun.
§15 Val av två revisorer för en tid av ett år
Jan-Axel Roslund, Eslöv, och Erik Ahlbin, Burlöv, omvaldes för en tid av ett år.
§16 Val av två revisiorssupleanter för en tid av ett år
Erik Ahlström, Vellinge, och Ingemar Mattsson, Lomma, omvaldes för en tid av två år.
§17 Val av valberedning bestående av ordförande och två ytterligare ledamöter
för en tid av ett år
Stämman omvalde sittande valberedning, d.v.s Susanne Wanderlöf (ordf.), Alvin Paul,
Kemira Kemi AB och John-Erik Ottosson, Sjöbo kommun, som ledamöter för en tid
av ett år.
§18 Fastställande av arbetsplan och budget för 2011
Anne Andersson och Anders Åkesson redovisade förslag till arbetsplan och budget för
2011. Efter en diskussion kring projektet om mätning av ultrafina partiklar beslöt
stämman att överlämna till styrelsen att besluta om förbundets framtida involvering i
ett nanopartikelprojekt och med en finansiering upp till 200 000 kr per år, vilket läggs
till i föreslagen budget för 2011.
§19 Fastställande av medlemsavgift för 2011
Medlemsavgiften föreslogs oförändrad, vilket fastställdes av stämman.
§20 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.
§21 Mötets avslutande
Mötesordföranden Anne Andersson förklarade stämman avslutad. Avgående
ordförande Ulf Imander och Susanna Gustafsson avtackades med var sin
blomstercheck. Efter en kort paus redovisade Susanna Gustafsson, Malmö stad,

beräkningsresultat för spridningsmodelleringar i alla Skånes kommuner, ett
arbete som kommer att vara till stor hjälp för miljöövervakning av partiklar och
kvävedioxid i länet. Slutligen berättade Emelie Jönsson, Landskrona stad, om
tungmetallmätningar i och omkring Landskrona.
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