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1. Föregående protokoll   

Inga synpunkter på föregående protokoll. 

 

2. Partikelmätningar Blåbärskullen 

Öppet-fältytan är avverkad och röjd och klarar nu de 50 X 50 meter som är krav. 
Margareta och Gertrud hade den 25 augusti möte med Bergvik Skog och Bernt 
Bjöörn, på Skoghalls bruk. Nyttjanderättsavtalet är nu underskrivet och klart.  
 
Vår provtagare på Blåbärskullen Urban Nyqvist är ombedd att ta kontakt med 
Ingemar Kvarnström på Sunne kommun för att bestämma var elskåp ska stå på 
provytan samt att boka upp en partikelmätare med tillhörande isolerat skåp hos 
Karin Persson på IVL. När Ingemar har satt upp skåpet kontaktar Urban Fortum 
för själva grävningen. 
 

3. Emissionsdatabas för luftutsläpp – läget just nu 

Anders informerade kort om att Cecilia Andersson och Olof Åkesson haft möte 
med IVL för att klargöra vilka uppgifter som IVL behöver från länsstyrelsen och 
kommunerna. Mats och Hannes rapporterade också om att ett 
förfrågningsunderlag redan gått ut till kommunerna beträffande luftutsläpp. De 
har i sin tur skickat vidare frågorna till verksamhetsutövarna då merparten av 
frågorna inte kunde besvaras direkt av kommunerna. 
 
Beslut om att koppla ett spridningsberäkningsprogram till emissionsdatabasen får 
vänta tills databasen är färdigställd. I ett sådant program kan man använda 
förbundets bakgrundshalter i luft som indata. 
 
  
4. Arbetet med att finna nya medlemmar  

Arbetet får vänta tills emissionsdatabasen är färdigställd för att avgiften ska kunna 
stå i proportion till utsläppen. Det är också viktigt att vi inte glömma sådana 
aktörer som kan ha intresse av förbundets resultat utan att själva vara utsläppare, 
exempelvis Bergvik skog som kan ha nytta av förbundets resultat.   
 



5. Hemsidan 

Då Gertrud inte skulle hinna klart arbetet innan föräldraledigheten har Anders 
beslutat att Sofia Johansson som går in som vikarierande sekreterare under hösten, 
tar fram hemsidan. 

 
6. Genomgång ekonomi samt stadgar 

Arbetsplan och budget hör ihop och budgeten för 2010 samt arbetsplan 2010 togs 
på förbundsstämman i april. Styrelsen kommer att förbereda budget för 2011 
under våren. 

Margareta kontaktar Jan Johansson för att han ska vara med i diskussionen om 
vem det egentligen är som ansvarar för att budgeten och arbetsplanen tas fram; 
kassören, sekreteraren eller hela styrelsen tillsammans? Jan Johansson inbjuds 
även för att hjälpa till med att tolka och förklara en del av paragraferna i stadgarna 
(se nedan).  

Bergvik skog vill ha 10 000 för administration som ej är budgeterat för 2009 samt 
en röjnings/avverkningskostnad på drygt 7000 plus moms. Då budgeten 2009 är 
en schablon finns det dock sannolikt utrymme för detta utan att budgeten 
överträds. 

Genomgång av resultat och balansräkning visar att förbundet har nästan en halv 
miljon i fritt kapital. Det är viktigt att avgifterna och budgeten hänger samman 
och används till något som långsiktigt gynnar medlemmarna. Det fria kapitalet 
kan dock användas till engångsinsatser som medverkar till att förbundets syfte 
uppnås. 

Förslag på att ändra i stadgarna för att möjliggöra för styrelsen att använda det fria 
kapitalet mer flexibelt framkom, alternativt att budgeten görs större för att kunna 
använda pengarna till sådant som är viktigt för förbundet men som inte kunde 
förutses med två års framförhållning. 

Länsstyrelsen fick i uppdrag att be IVL ta fram en exakt kostnadsspecifikation på 
de olika moment som idag ingår i vårt avtal samt vad det skulle kosta att återuppta 
lufthaltsmätningarna på Södra Averstad. Detta för att kunna förbereda budget och 
arbetsplan för 2011 (då har nuvarande avtal med IVL löpt ut). 

Oklarheter i stadgarna 

§2 Medlemskap 

 Hur ska stycket om stödjande medlemmar tolkas i förhållande till att varje 
medlem har en röst? 

§3 Styrelsen 

Gertrud kommenterade att förslag till stadgaändring som antogs på 
förbundsstämman måste korrigeras avseende transportstyrelsen (det är fortfarande 
vägverket som håller i väghållnings- och infrastrukturfrågorna). Det är också 
oklart om det är landstinget eller Region Värmland som bör vara med i styrelsen 
beroende på vilka uppdrag dessa har inom transport- och infrastrukturplaneringen. 

§4 Förbundsstämma 

 Stadgarna i nuvarande formulering innebär att det kan bli svårt med kontinuitet i 
styrelsen, då hela styrelsen kan avgå efter två år. Paragrafen bör ses över. 

§8 Ansvarighet 

Vad betyder detta stycke?  



 

Styrelseledamöterna tar med exempel från andra föreningar till nästa styrelsemöte 
som kommer att ha fokus på stadgar och ekonomi. Luft i Väst kontaktas istället 
för nästkommande styrelsemöte. 

7. Övriga frågor 
 

- Kort genomgång av den senaste årsrapporten från IVL samt utdelning av fyra 
överexemplar till styrelsen. 

 

- Ändringar i förordningen om miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

Sommarens ändring berör endast processen för framtagande av åtgärdsplaner. 
Enligt Naturvårdsverket kommer departementet sannolikt inte bearbeta alla 
remissvar under hösten på grund av Sveriges ordförandeskap.  

 

- Övriga intressanta rapporter om luft och klimat. 

Socialstyrelsen - Miljöhälsorapport 2009. Kapitlet Luftföroreningar utomhus är en 
mycket bra översikt av vilka luftföroreningar vi har och dessas hälsoeffekter. 
Mycket bra tabell över skillnaden mellan miljökvalitetsnormerna och de 
riktvärden som WHO och IMM fastställt. 

 

Sofia mailar ut information om denna rapport till förbundets medelemmar. 

 

The Role of Particle Size and Chemical Composition for Health Risks of exposure 
of Traffic related Aerosols – A Review of the Current Literature. Här finns det 
mesta man vet idag om partiklar och deras hälsoeffekter. Rapporten är på 
engelska men har korta sammanfattningar på svenska. Den hittas bland annat för 
nedladdning på Vägverkets hemsida, men är utgiven av Umeå universitet. 

http://www20.vv.se/fudinfoexternwebb/pages/PublikationVisa.aspx?PublikationI
d=310 

 

-Annefrid Karlsson miljöcontroller på Wasabröd informerade om Wasabröds 
miljöarbete och främst arbetet med att minska etanolutsläppen. 

8. Nästa styrelsemöte 

Nordic Paper i Säffle är värd och datum sattes till 6 november 09.00-12.00 För de 
ledamöter som vill blir det rundvandring på anläggningen efter lunch. 

 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 
Gertrud Gybrant  Margareta Sandström 
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