
 

 
 
 
Protokoll styrelsemöte 2010-08-26 
 
Närvarande: Leif Schöndell, Lotta Olsson, Reidar Danielsson och Eva Frykman  
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Leif Schöndell öppnade mötet. 
 

2. Dagordningen 
Ordförandes förslag till dagordning godkändes. 
 

3. Konstituering av nya styrelsen, mötestider 2010 
Mötet beslutade att fördela styrelseuppdragen på samma sätt som 
föregående år, dvs Högni Hansson vice ordförande, Reidar Danielsson 
kassör, Eva Frykman sekreterare och Lars Wilke hemsidesansvarig.  
 
Nästa möte sker i form av telefonmöte den 27/9 kl 11.00. Leif återkommer 
med kod. 
 

4. Ekonomi och medlemsläget 
Föreningen har i dagslägen 122 medlemmar vilka företräder 142 
kommuner. 
Vi har ca 10 800 kr på postgirot och 63 000 kr på bankkontot. 
 

5. Utvärdering av konferensen 2010 
Konferensen lockade till sig 47 betalande deltagare vilket medförde att 
konferensens ekonomiska resultat blev -20 454 kr. 
 
Vi är själva mycket nöjda med konferensens genomförande och har enbart 
hört positiva omdömen från deltagare.  För att få en bredare bild av 
konferensdeltagarnas uppfattning beslutades att vid nästa möte göra en 
enkel utvärdering bland deltagarna. 
 

6. Planering av 2011 års miljöchefsmöte 
Preliminärt lägger vi nästa års konferens i Helsingborg, 7-8 april. 
 
Med anledning av den senaste tidens diskussioner i media om den 
kommunala tillsynen, ffa livsmedelskontrollen föreslås att första dagens 
tema inklusive paneldebatten (som vi lägger redan första dagen för att 
minimera risken för att konferensdeltagare måste lämna debatten pga. 
restider) blir vår roll ur flera aspekter: ”Omvärldens perspektiv på vårt 

    

    

 



 

    

    

 

uppdrag” och ”Kan eller ska vi vara en medspelare i det kommunala 
näringslivsarbetet”. 
Vi tänker oss korta föreläsningar från näringslivsrepresentanter, 
kommundirektörer, näringslivschefer och miljöchefer, gruppdiskussioner 
och paneldebatt på temat. 
 
Andra dagen föreslås ha temat ”Miljöarbete med människors hälsa i 
fokus”. Vi behöver börja fundera på föreläsare, både för de aktuella 
temana och annan aktuell, inspirerande föreläsare. 
 

7. Verksamheten 2010 
Inga av de aktuella utredningarna och remisserna bedöms vara aktuella 
för föreningen att svara på. 
 
Vad gäller översättning av livsmedelsinformation till främmande språk 
lämnades råtext från föreningen till SKL i november föregående år. Där 
tycks ännu inget ha hänt. 
 
Eva får styrelsens uppdra att formulera ett brev till GD Inger Andersson 
med anledning av den senaste tidens nyhetsrapportering och skriverier 
angående den kommunala livsmedelskontrollen vilka i sin tur grundar sig 
på livsmedelsverkets rapport om den svenska livsmedelskontrollen 2009. 
 

 
 
 

Leif Schöndell   Eva Frykman 
ordförande   sekreterare 
 

 
 


