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Protokoll från årsmöte i Svenska Luftvårdsföreningen 2015-05-19
1.
2.
3.
4.
5.

Förklarades årsmötet öppnat av Gunnar Hovsenius
Valdes Gunnar Hovsenius till ordförande för årsmötet
Valdes Marie Haeger-Eugensson till sekreterare för årsmötet
Valdes Roger Westerholm och Trifa Ahmed till justeringsmän för årsmötesprotokollet
Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden från det förra årsmötet till dagens datum
föredrogs av mötesordföranden. Verksamhetsberättelsen fanns i skriftlig form att ta
del av vid årsmötet.
Då inga frågor restes lades verksamhetsberättelsen till handlingarna.
6. Resultat- och balansräkningarna presenterades av mötesordföranden. Resultat- och
balansräkningarna fanns i skriftlig form att ta del av vid årsmötet.
Då inga frågor restes lades resultat- och balansräkningarna till handlingarna.
7. Revisionsrapporten presenterades muntligt av föreningens förtroenderevisor Marianne
Pettersson. Inga anmärkningar riktades mot räkenskaperna. Marianne Pettersson åtog
sig att i efterhand kontrollera ett urval av kostnadsposterna.
Marianne Pettersson föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
8. Beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
9. Val av styrelse.
Anna Forsgren, Hanna Bernemyr och Gerd Sällsten hade till valberedningen förklarat
att de av arbetsskäl inte kan ställa sig till förfogande för fortsatta styrelseuppdrag.
a. Valberedningen föreslår:
i. Nyval av Johan Genberg, Naturvårdsverket, och av Maria Holmström,
AVL, vardera på 2 år
ii. Omval av Mikael Ramström och av Linus Theorin vardera på 2 år.
iii. Inval av medicinskt sakkunnig person har prioritet och vill återkomma i
den frågan.
b. Årsmötet antar valberedningens förslag, vilket innebär att styrelsen för det
kommande verksamhetsåret består av Lennart Frisch, Johan Genberg, Marie
Haeger-Eugensson, Maria Holmström, Gunnar Hovsenius, Mikael Ramström,
Ebba Tamm, Linus Theorin och Roger Westerholm.
10. Val av revisor.
a. Valberedningen föreslår att välja Annika Svensson, Länsstyrelsen Västra
Götaland, till föreningens revisor.
b. Årsmötet antar valberedningens förslag och väljer Annika Svensson till revisor
för det kommande verksamhetsåret.
11. Val av valberedning
a. Valberedningen föreslog omval.
b. Årsmötet antar valberedningens förslag
12. Budget för nästa arbetsår presenterades av Gunnar Hovsenius. Budgetförslaget fanns i
skriftlig form att ta del av vid årsmötet. Dock hade ett skrivfel insmugit sig i den
ingående balansposten som skall vara 108 627 kronor vilket innebär att det kommande
årets utgående balanspost skall vara 109 000.
a. Antog årsmötet den föreslagna budgeten.
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13. Planer för det kommande verksamhetsåret:
a. Ändra e-mailadress så att det framgår att meddelanden skickas från Svenska
Luftvårdsföreningen.
b. Presentera styrelsen på hemsidan i form av korta CV:n
c. Sätta samman ett ”säljbrev” om svenska Luftvårdsföreningen att skickas till
universitet, högskolor och myndigheter.
14. Avtackades de avgående styrelseledamöterna för sina insatser för föreningen.
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