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Protokoll fört vid styrelsemöte i FAH

Tid: Måndagen den 7 april 2008, kl 14.00-17.00
Plats: Näringslivets Hus Stockholm

Närvarande ordinarie ledamöter:
Carina Ohlsson, ordf.
Lars Thunberg, vice ordf.
Ann-Sofie Eriksson, sekr.
Leif Schöndell, kassör
Lars Fladvad
Björn Smeds
Conny Sevehem
Christer Paulsson
Birgit Ericsson
Sofia Arkelsten

Närvarande ersättare:
Kia Andreasson
Gert Grahn
Bengt Hackberg
Lars-Ivar Kahl
Anna Hägglund

Adjungerad
Ingalill Forslund

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen till styrelsemötet.

§ 2 Dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3 Årsmötet i Stockholm 8-9 april 2008
Ann-Sofie Eriksson redogjorde för programmet för årsmötet. Inga förändringar i
förhållande till utskickat program. Styrelsen konstaterade att det är fler deltagare
än förra året. Styrelsen avser att delta aktivt i samtalen på gruppdiskussionerna.
Material från föredragen läggs ut på FAH:s webbplats. Ingalill Forslund redogjor-
de för de praktiska arrangemangen kring årsmötets middag på Grand Hotell m.m.

§ 4 Kommande höstmöte i Umeå 30 september – 1 oktober 2008
Ett telemöte har hållits med arrangörerna i Umeå inför höstmötet. Christer Pauls-
son informerade om ett förslag till teman och programpunkter för höstmötet. Kli-
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matsäkerhet och barnperspektivet i samhällsplaneringen. FAH:s arbetsutskott tar
fram ett programförslag under maj månad tillsammans med Umeås arrangörer. En
minister bör tillfrågas om deltagande.

Utskick kommer att ske under juni 2008.

§ 6 Medlemsanslutning
Ingalill Forslund redogjorde för medlemsanslutningen. 17 st kommuner har aktivt
valt att stå utanför FAH. Ordföranden uppmanar styrelsen att verka för att även
dessa blir medlemmar.

§ 7 Årsmöte i Uppsala den 28-29 april 2009 och höstmöte i Kalmar 2009
Mer fakta tas fram inför höstmötet och dess styrelsemöte 2008.

§ 8 Följande höstmöte – Kiruna 2010
Ytterligare diskussioner om upplägg av mötet görs inför nästa årsmöte.

§ 9 FAH: s kansli, FAH:s namnfråga, övriga ändringar inom FAH
Ingalill Forslund har avböjt fortsatt ansvar för de praktiska frågorna kring konfe-
renserna. Arbetsutskottet får i uppdrag att föra ett samtal med Ingalill om möjlig-
heten att hon även framöver arbetar på uppdrag av FAH med medlemsregister,
arkiv m.m. En diskussion fördes om eventuell namnändring. En namnändring krä-
ver en stadgeändring. Styrelsen beslutade att ta upp frågan på nästa styrelsemöte i
samband med höstmötet 2008 med avsikt att lägga en proposition till årsmötet
2009 och föreningens 90-årsjubileum, underlag från AU.

§ 10 Återkommande fråga från Marks kommun gällande porrfria hotell
En motion har inlämnats till årsmötet från Miljönämnden i Marks Kommun om
Porrfria hotell. Miljönämnden föreslår att Förbundet för Allmänt Hälsoskydd,
FAH tar ett policybeslut om att endast boka "porrfria” hotell.

FAH ser problematiken i frågan och FAH ska tillsammans med inbjudande kom-
mun se till att undersöka  vilka hotell som på orten är porrfria innan ett hotell bo-
kas för konferenserna. I möjligaste mån arbetar FAH enligt förslaget. Deltagarna
har givetvis även en policy  i respektive hemkommun, som varje deltagare enskilt
får förhålla sig till.

§ 11 Öppen fråga till styrelsen från Rune Tessin i Åtvidabergs kommun
FAH:s styrelse tackar för skrivelsen och har diskuterat frågan som kommer att tas
upp i programarbetet för FAH vid kommande konferenser. En klimatapell finns
redan från årsmötet 2007 som också till viss del berör denna fråga och styrelsen
ser därför inte behov att ett nytt uttalande just nu. Styrelsen ser positivt på att ha
en utveckling av järnvägens infrastruktur i kommande program.
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§ 12 Hedersmedlem
Styrelsen föreslår att Birgitta Oscarsdotter-Hedberg på årsmötet ska utses till he-
dersmedlem i FAH för hennes stora engagemang i förbundet under åtskilliga år
samt förtroendevald i valberedningen sedan mitten av 1980-talet.

§ 13 Rapporter
Styrelseledamöter och ersättare informerade om vad som är på gång på ”hemma-
plan” i respektive kommun. Många för diskussioner om tillsynsarbetet och klimat-
frågan.

§ 14 Ekonomisk ställning
Leif Schöndell redogjorde för ekonomin. Föreningen har för närvarande en myck-
et god ekonomi.

Vid protokollet Justeras

Ann-Sofie Eriksson Carina Ohlsson
sekreterare ordförande


