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Protokoll från styrelsemöte för Värmlands läns luftvårdsförbund  
 

Plats: Gruvön, BillerudKorsnäs 

 

Närvarande och beslutande: Karin Granström (KAU), Johan Rosqvist (Länsstyrelsen) 

Tomas Gustafsson (Stora Enso) via Skype, Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Per-

Anders Bergman (Karlstads kommun), Ulf Jonsson (Region Värmland), Mats Ganrot 

(BillerudKorsnäs)  

 

Adjungerade: Emma Björkman (Länsstyrelsen), Andreas Rudsvik (Kristinehamns 

kommun) 

 

1. Inledning 

Mats Ganrot hälsade alla välkomna och berättade om BillerudKorsnäs 

verksamhet.    

 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.   

 

3. Föregående protokoll 

Det senaste styrelseprotokollet gicks igenom. 

Beslut: föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.  

 

4. Genomgång av revisorernas synpunkter: 
a. antal ledamöter  

I revisorernas synpunkter föreslog de att: ”…styrelsen skall bestå av 9 ledamöter och 

9 personliga ersättare från specificerade medlemsorgan och redovisa en vakant 

ordinarie och vaknat ersättare i styrelsens kontaktlista.”  

   

Vi hade en diskussion om att anledningen till synpunkten var att det varit dålig 

närvaro vid styrelsemötena och diskussionen växte till en större fråga om föreningens 

ambitionsnivå och syfte, som mer gled in i nästa punkt på dagordningen, se nedan.  

 

Beslut: Styrelsen noterar deras synpunkt men beslutade inte om några förändringar 

av stadgarna med avseende på antal ledamöter. 

5. Länsstyrelsens och Region Värmlands roller i luftvårdsförbundet 

framöver 

Johan Rosqvist sammanfattade läget från föregående möte där Region Värmland 

aviserade att deras roll i förbundet inte passar deras nya kostym. Eftersom upplägget 

med delat ansvar för förbundet, är en uppgörelse mellan Länsstyrelsen och Regionen 

sedan läge, innebär den att även Länsstyrelsen börjar ifrågasätta sin roll i förbundet. 

Myndigheterna ska diskutera frågan vidare.  

Länsstyrelsen och Region Värmland hade fått till uppgift att uppskatta sin tid och 

kostnad för den tid de lägger på förbundet. De tre senaste åren har Länsstyrelsen i 

genomsnitt lagt 117 timmar per år. Region Värmland uppskattar sin tid till cirka 140 



timmar per år. Med en personalkostnad på 500 kr/timme, skulle detta alltså röra sig 

om 60 000 SEK respektive 69 000 SEK per år.  

Vi hade en diskussion om förbundets ambitionsnivå och syfte. Mats Ganrot 

framförde sin åsikt om att vi borde dra ner på antalet styrelsemöten, eftersom våra 

huvudsakliga uppgifter är att utföra bakgrundsmätningarna och sprida luftrelaterad 

info på årsmötena. Han jämförde med Samordnad recipientkontroll i norra Vänern 

som är mer av en överenskommelse mellan olika parter samt Vänern 

vattenvårdsförbund som har en mer omfattande verksamhet och en deltidsanställd 

sekreterare.  

Både Johan Rosqvist och Mats Ganrot aviserade att de kommer sluta på sina tjänster 

framöver, vilket betyder att vi behöver hitta ersättare till dem. De får själva kontakta 

valberedningen (Margareta Sandström och Gertrud Gybrant). 

 
Beslut: Vi håller frågan om Regionens och Länsstyrelsens roller levande. Styrelsen 

beslutade att dra ner antalet möten till tre per år: ett årsmöte, ett förberedande möte 

för årsmöte, och ett där emellan, eventuellt i september.  

 

6. Info om förbundet  
- På förra styrelsemötet kom förslaget upp att vi borde göra en infofilm eller liknande 

där f.d. sekreterare Gertrud Gybrant berättar om förbundets historik och vad vi gör. 

Gertrud kan tänka sig att ställa upp, beroende på vilken form det blir. Problemet är att 

det saknas tid och pengar att genomföra idén. Kan vi kanske engagera någon 

folkhögskola eller liknande som jobbar med filmregigering eller liknande? Emma 

kollar upp 

- Hemsidan behöver uppdatera med styrelsemedlemmar m.m.  

- Årsmöte 2020. Förslag på föredragningar: IVL, ventilation/inomhusluft Ulf 

Jonsson, Räcker skogen till? Emma kommer att mejla ut en fråga till alla medlemmar 

om förslag på plats att vara och om de vill lyfta något från sina verksamheter.  

7. Ekonomigenomgång: 

Kassaförvaltaren har inte hunnit få fram en skriftlig ekonomirapport på grund 

av problem med ekonomisystemet.  

Beslut: Så fort ekonomigenomgången kommer ska den skickas ut till samtliga 

styrelseledamöter.  

8. Värvning av nya medlemmar:  
Efter förra mötet skickade Emma ut listan om potentiella medlemmar. Frågan ställdes 

om det är någon som har något nytt att rapportera. Tomas Gustafsson har inte fått 

något napp på de som han ansvarar för. Ulf Jonsson tar Hans Källsmyrs kontakter i 

Töcksfors. 

9. Avstämning arbetsplan 

Arbetet fortskrider enligt plan.  

10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyftes. 

11. Nästa styrelsemöte 

18 februari hos Skogsstyrelsen i Gräsdalen i Karlstad.  

12. Mötets avslutande 

Karin tackade för styrelsens engagemang och avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Emma Björkman  Karin Granström 


