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Digitalt möte via Skype: 

Gunilla Berglund ordförande 

Ann-Louise Haglund, Elina Brodén, Johan Hallberg, Joakim Rollin, Gerd Åström  

och Cristina Ericson 

  

 

§ 500 Mötets öppnande 

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.  

 

 § 501 Dagordningens godkännande 

Förslag till dagordning godkänns.  

 

§ 502 Val av justerare 

Till justerare väljs Elina Brodén. 

 

§ 503 Ekonomirapport 

Budgetavräkningen visar att vi hittills under året gjort av med 44 334 kronor av budgeterade 

412 500. Saldot på kontot är 543 634 kronor. 

Medlemsavgifter och utredningsavgifter inbringar 338 213 kronor, som betalas i juni. 

 

Cristina Ericson kommer att gå i pension och i första hand behövs det någon som tar över 

förbundets ekonomi från årsskiftet. Cristina får i uppdrag att kontakta lämplig revisionsbyrå. 

 

§ 504 Luftkvalitet – rapport från mätgruppen  

Kommunernas kartläggning av luftkvalitet 

Den årliga modelleringen och objektiva skattningen av luftkvalitet pågår. Kommunerna 

rapporterar in data till mätgruppen som sammanställer och rapporterar till Naturvårdsverket 

senast 15 juni. 

 

Partikelmätningarna i Ludvika pågår. 

Inget nytt rapporteras. 

 

§ 505 Kommunikation 

Viktoria Afzelius som är Borlänge kommuns nya representant i mätgruppen har åtagit sig att 

uppdatera hemsidan. 

 

§ 506 Studie av vedeldningens effekter 

Ann-Louise Haglund rapporterar att man fått in sotaruppgifter från alla dalakommuner utom 

tre. Frågan har gått till SMHI och IVL om analys och de har gett kostnadsförslag som vida 

överstiger vår budget. IVL tar 280 000 kronor och nu går frågan tillbaka om priset påverkas 

av hur många kommuner som ingår i studien. Då finns möjligheten att välja de kommuner 

som antas ha de högsta utsläppsnivåerna. 

 



§ 507 Miljö och hälsa 

Luftvårdsförbundet ingår i referensgruppen för arbets- och miljömedicin, AMM. Johan 

Hallberg är sammankallande i gruppen och Joakim Rollin är luftvårdsförbundets representant. 

Inget nytt att rapportera från gruppen sedan sist. 

 

§ 508 Kommande styrelsemöten 

30 september kl. 10 på Länsstyrelsen  

2 december kl 10 

 

§ 508 Mötets avslutande 

Ordförande tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet: __________________________ 

                             Cristina Ericson  

 

 

 

Justeras:  ________________________ ____________________________ 

 Elina Brodén   Gunilla Berglund, ordförande 


