
FAH   Box 80   592 22 Vadstena tel: 0143-248 10 fax: 0143-132 90 fah.kansli@forlagshusen.se 

   www.fah.se 

 
 

 1 (2) 
Datum 

2010-09-27 

 

Protokoll fört vid möte med styrelsen i FAH Kommunerna och 
Miljön 
 

Tid:  Måndagen den 27 september 2010 

Plats :  Borås kommun 

  

Närvarande: 

Carina Ohlsson, ordförande 

Lars Thunberg, vice ordförande 

Leif Schöndell, kassör 

Ann-Sofie Eriksson, sekreterare 

Björn Smeds 

Conny Sevehem 

Birgit Ericsson 

Bengt Hackberg 

 

  

  

§1 Mötets öppnande 
Carina Ohlsson förklarade mötet öppet och hälsade alla välkomna.  

Den utskickade dagordningen antogs. 

  

§ 2 Justerare 
Styrelsen beslutade att utse  till justerare. 

  

§ 3 Årsmötet i Stockholm 28- 29 september 2010 
Ann-Sofie E. redogjorde för programmet på årsmötet. Styrelseledamöterna medverkar som 

diskussionsledare vid de gruppvisa samtalen dag 2.  

  

§ 4 Kommande FAH möten 
Vårmötet 2011 hålls i Stockholm 12- 13 april. Höstmötet 2011 hålls i Falun 27- 28 

september. Tema för vårmötet ska vara”Urban miljö” , luftfrågor. Kommunen och miljön 

Vad innebår det att jobba med miljöfrågor i en kommun.  Arbetsutskottet fick i uppdrag att 

utforma programmet i detalj.  

  

Styrelsemötet ska hållas den11 april samt 26 september.  

 

Växjö har framfört intresse för att vara värdkommun för ett kommande höstmöte. Styrelsen 

förordar att höstmötet läggs i Dalarna för att sprida konferenserna över landet.  

  

§ 5 Medlemsanslutning 
Arbetsutskottet fick i uppdrag att ta fram ett brev och tillskriva de kommuner som inte är 

medlemmar i FAH under hösten 2010.  

  

§ 6 Inkomna motioner 
Inga nya motioner har inkommit men arbetsutskottet har tagit fram ett konkret förslag till 

miljö- och klimatpolicy för FAH:s arrangemang. Styrelsen gjorde några justeringar, antog 

policyn och beslutade att informera stämman om policyns innehåll. 
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§ 7 Inkomna skrivelse 
Inga skrivelser har inkommit. 

  

§ 8 Ekonomisk ställning 
Leif Schöndell redovisade en ekonomirapport för 2010 aktuellt läge. Styrelsen godkände 

rapporten. 

 

Styrelsen ansåg att årsavgiften borde ses över till nästkommande årsstämma men att med 

nuvarande ekonomi så kan oförändrad medlemsavgift föreslås till stämman.  

  

§ 9 Övriga ändringar inom FAH 
§ 10 Rapporter 
Medverkande ledamöter informerade om vad som är på gång i respektive kommun. Bl.a. 

diskuterades exploatering i hamnområden, infrastruktursatsningar med förorenad mark, 

vindkraft, livsmedelskontroll och Sevesotillsyn. 

  

§ 11 Mötets avslutande 
Carina Ohlsson tackade för visat intresse samt förklarade mötet avslutat. 

  

  

Vid protokollet 

 

 

 

Ann-Sofie Eriksson 

 

 

Justerare 

 

 

 

Carina Ohlsson  Majvor Westerberg Jonsson 

ordförande 

 


