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Förbundsstämma, Värmlands läns Luftvårdsförbund, 2008 
 

Plats: HK Center Kristinehamn 
 
Närvarande: Se bifogad deltagarförteckning 
 

1§ Helena Davidsson, AKZO Nobel Base Chemicals AB, valdes till 
mötesordförande och Gertrud Gybrant, Länsstyrelsen, till mötessekreterare. 

 
2§ Anders Lindblom, Länsstyrelsen och Michael Lindstedt, Kristinehamns 

kommun valdes att justera förbundsstämmans protokoll. 
 

3§ Förbundsstämman fastslog att mötet blivit utlyst i behörig ordning. 
 

4§ Upprättad deltagarförteckning skickades runt och undertecknades och röstlängd 
fastställdes därmed, se bifogad deltagarförteckning. 

 
5§ Efter föredragning av förvaltningsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för 

år 2007 godkändes de av förbundsstämman.    
 
Förbundsstämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 

 
6§ Fyllnadsval: 

Till ordinarie styrelseledamot valdes Anders Lindblom, Länsstyrelsen, 
efterträdare till Gunnar Lagerkvist som avgår. 
 
Till ersättare valdes Gertrud Gybrant, Länsstyrelsen, efterträdare till Anders 
Walldorf som avgår.    

 
7§ Till förbundets revisorer för år 2009 omvaldes Gunnar Nyberg och Lars V 

Hultgren och som ersättare för dessa valdes Kerstin Larsson. 
   
8§ Förbundsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till arbetsplan och    

kostnadsbudget för verksamhetsår 2009. Jan Johansson Region Värmland 
lämnad dock en synpunkt från revisorerna att styrelsen i framtiden bör bryta ner 
kostnaderna i budgeten i utredningskostnader och projekt.  

   
9§ Förbundsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till medlemsavgift      
    och fördelningsplan för år 2009. 

 



   
 
  

 
10§ Ett övrigt ärende anmäldes till förbundsstämman. Jan Johansson Karlstads 

kommun berättade om beräkningsmodellen för luftföroreningar i gaturum; 
SIMAIR som SMHI tagit fram. Karlstads kommun kommer att pröva denna 
beräkningsmodell. Jan Johansson önskade dock att även luftvårdsförbundet 
skulle pröva denna beräkningsmodell, varje kommun i förbundet skulle då få 10 
% rabatt. 

 
11§ Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 
 
 
 
Vid protokollet:  Mötesordförande  
 

 
 

Gertrud Gybrant  Helena Davidsson 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justeras:   Justeras:  
 

 
 

Anders Lindblom  Michael Lindstedt 
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