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Protokoll årsmöte 2018-03-15 
 
Tid: 16.30 – 17.00 
Plats: Royal Park Hotel, Hagaparken, Stockholm 
 
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande väljs Sven-Inge Svensson, Hässleholms kommun och till sekreterare Eva 

Kinnvall, Skellefteå kommun. 
 
2. Val av två justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll 
Till justerare väljs Helena Götherfors Westman, Södertälje kommun och Anneli Gille, 

Höganäs kommun. 
 
3. Fastställande av dagordningen 
Föreslagen dagordning fastställs. 
 
4. Verksamhetsberättelse och kassaredogörelse för verksamhetsåret 2017 
Verksamhetsberättelsen och kassaredogörelsen har funnits tillgängliga på webb-sidan och 

presenteras under mötet. 
 
Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelse och kassaredogörelse. 
 
5. Revisionsberättelse 
Monica Kollberg, Eksjö kommun läser upp revisionsberättelsen. 
 
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017 
Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
 
7. Val av ordförande för ett år 
Årsmötet beslutar att välja Sven-Inge Svensson, Hässleholms kommun till ordförande. 
 
8. Val av ledamöter i styrelsen 
Årsmötet beslutar att utse följande ledamöter till styrelsen: 
Anders Ramberg, Falkenbergs kommun omval för två år 
Björn Berséus, Lunds kommun nyval för två år 
Eva Kinnvall, Skellefteå kommun ett år kvar 
Pernilla Fahlstedt, Ängelholms kommun ett år kvar 
 
9. Val av ersättare i styrelsen 
Årsmötet beslutar att utse följande ledamöter som ersättare i styrelsen: 



Jasna Lindberg, Åre kommun nyval för två år 
Anna Bredberg, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning nyval för två år 
Sandra Wargclou, Vallentuna kommun nyval för ett år 
 
10. Val av revisorer 
Årsmötet beslutar att utse följande revisorer: 
Monica Kollberg, Eksjö kommun, omval för ett år 
Pirjo Körsén, Sollentuna kommun, nyval för ett år 
 
11. Val av valberedning 
Årsmötet beslutar att utse följande valberedning: 
Conny Eskilsson, Värnamo kommun omval för ett år 
Eva Frykman, Katrineholms kommun omval för ett år 
Margareta Eiserman, Norrhälsinge Miljökontor omval för ett år 
 
12. Information om budget 2018 
Kassör Pernilla Fahlstedt presenterar styrelsens förslag till budget för 2018. 
 
13. Fastställande av årsavgift för 2019 
Årsmötet beslutar om föreslagen oförändrad årsavgift på 300 kr. 
 
14. Övriga ärenden 
Gunnar Söderholm, Stockholms kommun redogör för arbetet i Miljöskyddsforum, Digitalt 

först där han driver två linjer. Den ena är att det krävs en konkret målbild för 
arbetet. Den andra är att kommunerna behöver enkla system för att leverera data 
till Naturvårdsverkets databas. Den 17-18 april genomför Naturvårdsverket en 
miljöinformationskonferens och efterlyser deltagande från både stora och små 
kommuner. Gunnar kommer att delta. 

 
Vidare informerar Gunnar om två projekt kring avfall, dels spårbarhet för farligt avfall, dels 

bättre statistik över verksamhetsutövarnas olika avfallsslag. 
 
Helena Götherfors och Jari Hiltula avtackas för sina insatser i styrelsen. Helena kommer att 

fortsätta representera föreningen i Tillsyns- och föreskriftsrådet. Jari uppmanar alla 
medlemmar att ta del av centrala uppdrag för att avlasta styrelsen. 

 
Anna Bredberg, Jasna Lindberg och Pirjo Körsén välkomnas till sina nya uppdrag med en 

plånbok i älgskinn och föreningens emblem. 
 
 
 
 
Sven-Inge SvenssonEva Kinnvall 
Ordförande Sekreterare 
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