Protokoll fört vid årsmötet 27 april 2019
Mötet inleddes med att Malin Bergman och Ingrid Eriksson Jogsten berättade om sina olika
forskningar om PFAS-ämnen och hur de tas upp i näringskedjan. Det finns både vattenprover och från
biota, från små kräftdjur och fiskar. Det visar sig att den lilla vitmärlan har högre värden än de lite
större fiskarna. Det tycks vara så att genom att lägga rom så gör fiskar och pungräka sig av med en
del av giftet. En rapport från KI visar också att PFAS går över till fostret från kvinnor som föder barn.
PFAS går att rena bort med kolfilter, men Ingrid vill pröva en metod med tallbark i flera steg som
läggs ner i vattnet och silas genom, det skulle vara billigare. Försvarsmakten har hittills inte vågat
pröva detta. Det pågår en hel del forskning på olika håll. Den europeiska livsmedelsmyndigheten
EFSA rekommenderar att gränsvärdena för dagligt intag sänks radikalt. Många frågor besvarades.

§1

Mötets öppnande. Ordförande Elisabeth Lennartsson hälsade alla välkomna och

förklarade årsmötet öppnat.
§2
Till mötesordförande valdes Roland Törnquist och till sekreterare valdes Lisa
Lennartsson.
§3

Att justera dagen protokoll valdes Jan Grounes och Berith Bohrén.

§4

Beslutades att mötet varit utlyst i stadgeenlig tid, 2 veckor.

§5

Mötet beslutade godkänna föreslagen dagordning med tillägg av ett par rapporter.

§6

a) Verksamhetsberättelsen har varit utsänd. Mötet beslutade att godkänna den.
b) Kassaberättelsen visar ett överskott på 85 625, mest beroende på många nya medlemmar
samt många gåvor, särskilt i samband med begravningar. Berättelsen godkändes.
c) Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

§7

Revisorerna förslår ansvarsfrihet för styrelsen. Mötet beslutar i enlighet med förslaget.

§8
Beslutades om oförändrad medlemsavgift för år 2020. Enskild medlem 100 kr,
föreningar 300 kr och företag 500 kr.
§9
Verksamhetsplan för 2019 samt budget för 2019 och 2020 presenterades och
godkändes. Det finns buffert för oförutsedda händelser som kan kosta pengar.
§10
Arvoden och ersättningar beslutades oförändrade. Styrelsen inget arvode, resor enl
statlig norm 18.50 kr/mil. Styrelsen kan besluta om förlorad arbetsförtjänst för de fall det behövs.
§11

Val
a)
b)
c)
d)
e)

Till ordförande för 1 år omvaldes Elisabeth Lennartsson
Till ledamöter för 2 år omvaldes Caroline Millberg, Christer Haagman och Rune Olsson.
Till ledamöter för 1 år nyvaldes Lena Dahlvret och Eva Andersson
Till revisor för 2 år omvaldes Jan Johansson.
Till revisorsersättare för 1 år omvaldes Ulla Lagerstedt Johansson.

§12

Till valberedning för 1 år valdes Lena Haagman och styrelsen ska vara behjälplig.

§13
Inga motioner har kommit in. Fråga om att aktivera fler ungdomar och bilda en
ungdomsarbetsgrupp ställdes, styrelsen ska se över detta.
§14
Miljöpriset för 2019 går i år till Vätternrundan, som har ett välorganiserat miljöarbete.
Högst 2 dagar efter tävlingen är allt skräp bortplockat. Prisutdelningen får ske i samråd med tävlingsledningen.
§15

Rapporter
a) Christer Haagman redogjorde för de olika ärenden vi arbetat med under 2018 och hur de
fortlöper. Ärendet med flygskjutningar har nu gått till regeringen för beslut. Ansökan om
utökning av antal flygrörelser på Karlsborgs flygplats finns nu hos Mark- och miljödomstolen i
Vänersborg. Markdränering av flygplatsen är två olika ärenden, ansökan om markavvattning
finns på Länsstyrelsen i Västra Götaland och en utbruten del bredvid landningsbanan har vi
överklagat och finns hos regeringen för beslut. Ytterligare ärenden kan tillkomma, t ex
skjutfälten.
b) Tillstånden för gasborrning vid Motala och Vadstena har gått ut. En statlig utredning föreslår
att borrning i alunskiffer kan förbjudas, vi hoppas att riksdagen kommer att besluta det.
c) Gruvärendet vid Norra Kärr fortsätter och ligger nu hos Bergstaten, som ska bedöma om
miljökonsekvensbeskrivningen är tillräcklig. Länsstyrelsen i Jönköping som handlägger
ärendet avstyrker att tillstånd ska beviljas. Även de 4 kommuner som ligger nära och Lst i
Östergötland, samt ett antal föreningar och markägare avstyrker. Därmed torde ärendet
hamna på regeringen för beslut.
d) Christer berättade lite om medlemsvärvningskampanjen och i diskussionen framfördes flera
förslag om hur medlemmar och stödjare t ex kan ha knappar, klistermärken, smycke och
tygkasse med vår droppe på. Likaså behöver det bli enklare att komma från Facebooksidan
och in på hemsidan, när man googlar kommer man hela tiden till Facebooksidan. Eftersom FB
besöks av många fler ligger den högre i rankingen. Styrelsen får undersöka möjligheter.
e) Lisa berättade att man nu på varje begravningsbyrå ska kunna skicka gåvor till ARV, vi har
registrerat oss på deras gemensamma gåvohanteringssystem. Det är några per år som vill
tänka på ARV i det sammanhanget.

§16
Efter ett långt och diskussionsfyllt årsmöte tackade Roland för visat intresse och
avslutade mötet.
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