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Protokoll från styrelsemöte torsdagen den 19 augusti 2021 
 
 
Tid: 09:00 – 11:00 

Plats: Teams 

 

Kallade 

 

Ordinarie ledamöter 

Anna Thunell (Västerås kommun), Abdirisak Sheikhmusse (Köpings kommun), Anders 

Lerner (Naturskyddsföreningen), Elin Caruth (Trafikverket) och Sigge Synnergård 

(Hallstahammar kommun) 

Ersättare 

Minal Mistry (Uponor AB), Marie Eidestedt (Vafab Miljö) och Helene Eliass (Westinghouse 

AB) 

Övriga 

Robert Axelsson (Länsstyrelsen i Västmanland) och Eleonora Bru (Västmanlands Läns 

Luftvårdsförbund) 

Närvarande 

Elin Caruth (Trafikverket), Helene Eliass (Westinghouse AB), Sigge Synnergård 

(Hallstahammar kommun), Marie Eidestedt (Vafab Miljö) och Eleonora Bru (Västmanlands 

Läns Luftvårdsförbund) 

 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnas av vice ordförande Sigge Synnergård. 

2. Godkännande av dagordningen 

Den föreslagna dagordningen godkänns. 

3. Val av protokolljusterare och sekreterare 

Eleonora Bru väljs till sekreterare och Sigge Synnergård samt Marie Eidestedt väljs till 

protokolljusterare. 

 



2 
 

4. Användning av data program på Lst och Lvf 

Möjlighet att kunna använda data program, främst tillhörande Lvfs emissionsdatabas samt 

nedladdningsbart program för dataöverföring (kommande kurs med Lars Gidhagen) för Lvf. 

Genomgång av program som går och inte går att använda inom Länsstyrelsen. 

Styrelsen beslutar om att titta vidare på möjligheten att köpa in dator för organisationen och 

därmed säkra att Lvf kan använda de program som organisationen önskar.  

 

5. Revisorsavtal 2021 

Uppsägning av tidigare revisorsavtal med BDO samt samtal om Helena Andersson som 

fortsatt revisor för Lvf, från nytt företag. 

Styrelsen beslutar att ny revisor skall vara vald senast inför nästkommande styrelsemöte.  

 

6. Ekonomi 

6.1 Medlemmar som betalt och inte betalt årsavgiften. 

6.2 Skapande av rutin som samlar upp fakturor för betalning som inkommer till Länsstyrelsen. 

6.3 Betalningen till Samuel Odhiambo för gåva till styrelsemedlemmar som avgått mellan 

2018–2020. 

6.4 Fakturor för betalning från Lvf?  

Det finns inga fakturor för betalning av Lvf, i organisationen vid dagens datum.  

Styrelsen beslutar att information om medlemmar som betalt och inte betalt årsavgiften skall 

vara styrelsen till del på nästkommande styrelsemöte.  

 

7. Informationspunkt för händelser sedan i mötet i juni 2021 

7.1 Kurs i modellsimulering genomförd, Magnus på Länsstyrelsen upplärd för 

planeringsärendemöjlighet. 

7.2 Kurser i höst med Lars: Företagsstöd (skickat förfrågan till företagsmedlemmarna i början 

av sommaren) + Övergripande kurs för Lvf styrelsen. 

Dessa förslag har hittills inkommit på utbildning från företagsmedlemmarna:  

-En förordning som ger mig huvudbry är VOC-förordningen (Förordning (2013:254) om 

användning av organiska lösningsmedel). Exempel på knöligheter: §§ 66–67, om 

punktutsläpp och diffusa utsläpp och hur tolka begränsningen i diffusa utsläpp. Gärna en 

genomgång av den av någon som är duktig på tillämpningen av dessa regler. Kanske lite 

smalt ämne men förordningen berör nog rätt många medlemsföretag, om inte annat så måste 

man hålla reda på och följa upp om man omfattas av den eller inte. 

-Hur kan företag använda utsläppsuppgifter som samlas in av luftvårdsförbundet vid till 

exempel ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. 

- I tillståndsprövning: Vad är på g när det gäller eventuella skärpningar i krav vid luftutsläpp, 

till exempel stoft, lösningsmedel och annat för tillverkningsindustrier (som jag själv jobbar 

på) men även för förbränningsanläggningar (energibolag), det finns ju flera sådana som är 

medlemmar i förbundet också. 

7.3 Medlemsmatrikel utkast (förfrågan till företagsmedlemmar gällande kontaktperson med 

aktivt godkännande av att informationen läggs ut på nya hemsidan enligt GDPR). 

7.4 Webbenkät utsänd till kontaktpersoner för luftmiljövård i medlemskommuner för att 

(genomgång av hittills inkomna svar).  

7.5 Nya hemsidan utlagd (förhoppningsvis, anmälan om byte gick ut för ett par veckor sedan). 

Synpunkter från gruppen innan den sänds vidare till fler organisationer för förfrågan om 
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länkning.  

Styrelsen beslutar att jobba vidare på presentation som kommer att presentera luftmiljövård på 

ett generellt plan för Luftvårdsförbundets styrelse vid ett av styrelsens möten under hösten 

2021. Vidare beslutar styrelsen att en kurs för företagsmedlemmar som planeras för hösten 

bör pågå under högst en halvdag digitalt. 

 

8. Kommande möten hösten 2021 (styrelsemöte samt arbetsutskott).  

Höstens styrelsemöten är bokade via webb på torsdagen den 23 september och på torsdagen 

den 18 november.  

Styrelsen beslutar att fastslå ovanstående datum för kommande styrelsemöten via webb under 

hösten 2021 med reservationen att mötet den 18 november kan komma att vara frivilligt att 

delta i på plats i Västerås, såvida pandemisituationen tillåter det.  

Styrelsen beslutar vidare att arbetsutskottsmöten skall genomföras regelbundet av 

arbetsutskottet via webb en vecka före varje kommande styrelsemöte.  

 

9. Semester för Lvf personal under hösten 2021 

Sekreteraren Eleonora Bru meddelar att hon kommer att ha en sen sommarsemester i år 

mellan datumen 6–31 september med ett inhopp i arbetet den 16 september och den 23 

september för förberedelser för, och deltagande i kommande arbetsutskottsmöte på torsdagen 

den 16 september och kommande styrelsemöte på torsdagen den 23 september.  

 

10. Övriga frågor och idéer 

Styrelsen har inga övriga frågor och idéer att avhandla.  

  

11. Mötet avslutas  

Vice styrelseordförande Sigge Synnergård avslutar styrelsemötet.  

 

 

Vid protokollet  

Eleonora Bru 

Eleonora Bru, sekreterare 

  

Justeras  

 Sigge Synnergård 

Sigge Synnergård, Vice ordförande 
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Marie Eidestedt 

Marie Eidestedt, Styrelsemedlem 

 

 

Protokollet signeras digitalt. 

 

 


