Protokoll - årsmöte i Förbundet för Allmänt Hälsoskydd (FAH)
Tid: Tisdag och onsdag den 17-18 april 2007
Plats: Garnisonen, Stockholm
§ 1 Årsmötets öppnande
Ingemar Josefsson öppnar årsmötet och hälsar deltagare och föreläsare hjärtligt
välkomna. Ett särskilt välkommen till hedersmedlemmen Sven Johansson och
alla nya deltagare i FAH.
Ingemar hoppas att årets fokus på bl.a. klimatfrågan ska ge deltagarna
möjlighet att utbyta tankar och idéer till stöd för det lokala miljöarbetet. FAH
ska just vara ett mötesforum där kunskap utvecklas och idéer sprids.
§ 2 Stadgeenliga ärenden enligt § 10.4, punkterna 1 - 14
Årsmötesförhandlingar hålls enligt § 10.4, punkterna 1 - 14, i förbundets
stadgar. Årsmötet beslutar enligt följande:
att utse Ingemar Josefsson, Stockholm, till ordförande för årsmötet,
att utse Lars Fladvad, Värmdö, till sekreterare,
att utse Anna-Greta Bengtsson, Halmstad och Björn Smeds, Uppsala till
justerare tillika rösträknare,
att deltagande kommuner noterade på deltagarförteckning får gälla som
röstlängd. Vid mötet deltar representanter för 68 kommuner och några
organisationer, totalt ca 170 deltagare,
att fastställa att stämman har blivit behörigen sammankallad,
att godkänna styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse,
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet,
att årsavgifterna till förbundet ska vara oförändrade samt att inga arvoden ska
utgå till förbundets funktionärer. Funktionärerna inbjuds att delta i förbundets
aktiviteter utan kostnad.
att till ordförande välja Carina Ohlsson, Lidköping, omval
att till kassör välja Leif Schöndell, Borås, omval

att till ledamöter välja: Sofia Arkelsten, Stockholm, nyval, Jamal El-Haj,
Malmö, nyval, Ann-Sofie Ericsson, SKL, nyval, Birgit Ericsson, Tingsryd,
omval, Lars Fladvad, Värmdö, omval, Eva Ljungström, Sandviken, omval,
Christer Paulsson, Umeå, omval, Conny Sevehem, Varberg, omval, Björn
Smeds, Uppsala, omval, Lars Thunberg, Helsingborg, omval och Majvor
Westerberg-Jönsson, Hudiksvall, nyval
att till ersättare välja: Kia Andreasson, Göteborg, nyval, Gert Grahn,
Landskrona, nyval, Bengt Hackberg, Falkenberg, nyval, Anna Hägglund,
Falun, nyval, Lars-Ivar Kahl, Höganäs, nyval samt Ilan Sadé, Lund, nyval
att till revisorer välja: Caj Rooslund, Alingsås, omval och Göran Berndtson,
Mölndal, omval
att till revisorsersättare välja: Bo Norling, Alingsås, omval och Ingemar
Josefsson, Stockholm, nyval
att till valberedning välja: Björn Abelson, Lund, nyval, Carina Edblad,
Örnsköldsvik, nyval, Håkan Falck, Trollhättan, nyval Erik Johansson, Örebro,
nyval, Lena Karlsson-Engman, Umeå, nyval
att till ersättare i valberedningen välja: Alf Nordell, Eksjö, omval, Börje
Eckerlid, Ulricehamn, omval. Övriga ersättare väljs vid något av kommande
möten
att som sammankallande i valberedningen välja Björn Abelson, Lund
att notera att inga motioner inlämnats till mötet samt
att på styrelsens förslag utse Ingemar Josefsson till hedersmedlem och tacka
Birgitta Oscarsdotter-Hedberg för fina insatser under många år.
att avsluta årsmötet.
§ 3 Klimatappell
Mötet antog styrelsens förslag till klimatappell. Appellen sänds ut i ett
pressmeddelande och läggs ut på förbundets hemsida så att den kan användas
som underlag för lokala initiativ i klimatfrågan.
Rickard Wendel, v ordf i Malmö anförde avvikande mening, se bilaga.

§ 4 Årskonferens
Årskonferensen i övrigt genomfördes programenligt med bra föredragningar i
aktuella ämnen och tänkvärda debattinlägg. Middag intogs på Hasselbacken.
Lars Thunberg hälsade alla deltagare välkomna till höstmötet i Helsingborg.
§ 5 Mötets avslutning
Efter uppskattade anföranden från Gertrud Åström om jämställdhet och Åsa
Ehinger om ansvarskommittéen avslutade Carina Ohlsson mötet med maningen
att pröva ecodriving på hemvägen.
Vid protokollet
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Avvikande mening
Jag tycker inte att FAH:s årsmöte ska anta appeller. En stor fördel med FAH är
att den är en tvärpolitisk organisation där politiker av olika kulörer kan
diskutera viktiga frågeställningar. Den öppna diskussionen ser jag som det
viktigaste. Inte att man ska komma överens och uppnå koncensus vilket jag
tycker är en förutsättning för appeller. Jag ställer mig inte bakom appellen.
Rickard Wendel, v ordf i Malmö

