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Protokoll från Svenska Luftvårdsföreningens årsmöte 2017-04-05 

1. Förklarades årsmötet öppnat av föreningens ordförande Marie Haeger-Eugensson 

2. Valdes Marie Haeger-Eugensson till ordförande för årsmötet 

3. Valdes Gunnar Hovsenius till sekreterare för årsmötet 

4. Valdes Ulf Troeng och Ebba Tamm till justeringsmän för årsmötesprotokollet 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden från det förra årsmötet till dagens datum 

föredrogs av mötesordföranden. Styrelsen har haft en bra bredd, men dess stora 

numerär har ibland inneburit problem med att få till stånd styrelsesammanträden där 

det varit väsentligt att många deltagit i beslut. 

Under året har två seminarier anordnats. Föreningens medlemsantal har varit cirka 100 

personer.  

Då inga frågor restes lades verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

6. Resultat- och balansräkningarna presenterades av Gunnar Hovsenius. 

Resultaträkningen fanns i skriftlig form att ta del av vid årsmötet. 

Då inga frågor restes lades resultat- och balansräkningarna till handlingarna. 

7. Revisionsrapporten presenterades av föreningens förtroenderevisor Annika Svensson. 

Inga anmärkningar riktades mot räkenskaperna. Annika Svensson föreslog att 

styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

8. Beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

9. Budget för nästa arbetsår presenterades av Gunnar Hovsenius. Budgetförslaget fanns i 

skriftlig form att ta del av vid årsmötet. Antog årsmötet den föreslagna budgeten. Hur 

det ackumulerade överskottet kan användas för framtida satsningar diskuterades under 

punkt 13. 

10. Val av styrelse. 

Johan Genberg och Rozanna Avagyan hade till valberedningen förklarat att de inte 

kan ställa sig till förfogande för fortsatta styrelseuppdrag. 

a. Valberedningen föreslår: 

i. Nyval av Ulf Troeng, Naturvårdsverket, på 2 år. 

ii. Omval av Mikael Ramström på 2 år. 

b. Årsmötet antar valberedningens förslag, vilket innebär att styrelsen för det 

kommande verksamhetsåret består av Christoffer Boman, Tula Ekengren, 

Marie Haeger-Eugensson, Lennart Frisch, Anna Hensted, Gunnar Hovsenius, 

Mikael Ramström, Bo Strandberg, EbbaTamm och Ulf Troeng. 

11. Val av revisor. 

a. Valberedningen föreslår omval av Annika Svensson, Länsstyrelsen Västra 

Götaland. 

b. Årsmötet antar valberedningens förslag och väljer Annika Svensson till revisor 

för det kommande verksamhetsåret. 

12. Val av valberedning 

a. Valberedningen föreslog omval. 

b. Årsmötet antar valberedningens förslag 

13. Planer för det kommande verksamhetsåret: 

a. Nästa seminarium, som också är föreningens 20-årsjubileum, är planerat till 12 

oktober 2017. Till seminariet föreslogs att andra luftvårdsförbund i Europa 

bjuds in liksom Astma- och allergiförbundet. Särskilt nämndes att de nordiska 
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förbunden inviteras liksom det Europeiska förbundets ordförande. Detta 

innebär att seminariet bör hållas på engelska. 

b. Tänkbara temata på det kommande seminariet kan vara: 

i. Luftvårdsarbetet – hur det startade och hur det kan komma att 

utvecklas. 

ii. Omställning av fordonsflottan 

c. Sociala medier bör prövas som en väg att bredda kontakterna. 

d. Styrelsen bör överväga om ett ”luftvårdspris” bör utdelas vid 20-årsjubileet. 

14. Avtackades de avgående styrelseledamöterna för sina insatser för föreningen. 

 

Vid protokollet 
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