1 (1)
Datum

2015-10-13

Protokoll – Styrelsemöte för FAH Kommunerna och Miljön
Tid:
Plats:

Tisdag 13 oktober 2015, kl 18.00
Nordkalotten hotell & konferens, Nordkalottvägen 3, Luleå

Närvarande:

Inte närvarande:

Lars Thunberg, ordförande
Ann Karlsson
Anna Ragnar
Bengt Hackberg
Göran Öhman
Petter Forkstam
Ann-Sofie Eriksson
Anneli Nielsen

Matilda Ernkrans, vice ordförande
Andreas Sjögren
Dan Westerberg
Carl-Henric Henmalm
Hanna Victoria Mörck
Majvor Westberg Jönsson
Leif Schöndell, kassör
Nils Alesund, SKL

§ 1 Mötets öppnande
Efter en presentationsrunda hälsar ordföranden Lars Thunberg styrelsen välkommen
och öppnar mötet.
§ 2 Val av justerare för mötet
Ann Karlsson, Göteborg utses att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 3 Höstmötet, en sista avstämning
-

-

Göran Ö kommer att hälsa välkommen.
Genomgång av förändringar i programmet för båda dagarna. Nya
föreläsare/talare, flytt av programpunkter mm. Ann-Sofie ändrar i programmet
fåt får det upptryckt.
Middagen kommer att hållas på konferenshotellet, mat med Norrbottentema,
bubbel serveras som välkomstdrink.
Studiebesök nr 2, är borttaget på grund av för få anmälda.
Ann-Sofie har ordnat med presenter till talarna, lokalproducerad choklad.
Luleå kommun bidrar med 200 kr/pers

§ 4 Styrelsemötet 20 november, planering

Mötet planeras kl 10.00 – 14.30, kaffe från 09.30. Lokal på SKL Hornsgatan.
Ärende som ska tas upp är:
- summering av höstkonferensen
- ekonomiredovisning
- framtidstankar med en djupare diskussion, vilka utvecklingsambitioner har vi,
medlemsnyttan så stor som möjligt
- utformning av enkäten som ska skickas ut till medlemskommunerna

www.fah.se
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§ 5 Uppdatering av tidigare utvecklings- och framtidstankar
Diskuteras hur vi kan utveckla föreningen;
- Funderingar om hur andra föreningar gör med information, möten, utbildning.
- Ska vi vara mötesplatsen inte bara miljö och bygg utan också ex
samhällplanering.
- Mötesplatserna hur kan vi utveckla dessa. Webbmöte, utveckla hemsidan etc.
- Hur når vi ut och skapar intresse i kommunerna, både stora som små.
Förutsättningarna varierar stort i Sveriges alla olika kommuner. Hur ska vi få
med de kommuner som idag inte är med.
2019 fyller FAH 100 år
Vi ska ta fram historiken och erfarenheter från dessa 100 år.
Skicka ut enkäten till medlemskommunerna – vad vill vi i framtiden.
Därefter ta fram en Vision för kommande 100 år.
Viktiga områden kommer bland annat att vara kommunernas förhållande till MB och
PBL, samarbetet med länsstyrelserna, Eu:s roll för vårt samarbete, synen på
tillsynsansvar, miljösamverkan.

§ 6 Årsmötet 2016, tid och plats
Årsmötet ska hållas 27-28 april 2016 i Stockholm.
Ann-Sofie undersöker och tar fram förslag på lokal.
Programmet ska vara klart att skicka ut innan julhelgen.
I samband med årsmötet hålls ett förberedande styrelsemöte den 26 april 2016, kl 17.00.
§ 7 Övrigt
Hur ska vi hitta värdkommuner för höstkonferensen. Som det är idag får kommunerna
själva anmäla intresse men det är ibland svårt att få fram en värdkommun. Vi måste
tydligare visa på det positiva att få vara med och arrangera en nationell konferens som
kan visa upp det egna miljöarbetet.

§ 8 Mötet avslutas
Ordföranden tackar styrelsen och avslutar mötet.

Lars Thunberg
ordförande

Ann Karlsson
justeringsman

Anneli Nielsen
sekreterare

