Protokoll fört vid möte med styrelsens i Förbundet för
Allmänt Hälsoskydd (FAH)
Tid:

Måndagen den 29 september 2008

Plats:

Stadshuset, Umeå

Närvarande:

Carina Ohlsson, ordförande
Lars Thunberg vice ordförande
Leif Schöndell, kassör
Ann-Sofie Eriksson, sekreterare
Björn Smeds
Conny Sevehem
Christer Paulsson
Birgit Ericsson
Gert Grahn
Bengt Hackberg

§1
Mötets öppnande
Carina hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 2 Höstmötet i Umeå 20 sept – 1 oktober 2008
Ann-Sofie E redogjorde för programmet för höstmötet. Vägverket kommer
inte att delta i paneldebatten. En journalist håller i paneldebatten dag 1.
103 deltagare. Styrelseledamöterna medverkar som diskussionsledare vid
gruppdiskussionerna dag 2.
.
§ 3 Årsmötet i Uppsala 28 -29 april 2009
Enligt diskussion med AU har förfrågan skickats till Ärkebiskopen samt till
miljöministern om möjligt att medverka.
En förfrågan om medverkan ska även ske till Lars Eriks Liljelund med
syfte att ha ett internationellt tema med koppling till Köpenhamnsmötet om
klimat
Med anledning av att konferensen hålls i Uppsala ska Livsmedelsverkets
GD Inger Andersson också tillfrågas
§ 4 Höstmötet i Kalmar 2009
Arbetsutskottet får i uppdrag att kontakta Kalmar om upplägg för
höstmötet. I första hand föreslås 29-30/9 som mötesdagar, i andra hand
veckan därpå 6-7 oktober.
§ 5 Kommande FAH möten
Kiruna har anmält intresse att arrangera höstmötet 2010. En diskussion
fördes om klimataspekter mm på att lägga höstmötet i Kiruna. Sekreteraren

får i uppdrag att kontrollera hur många andra kommuner som har anmält
intresse av att arrangera en höstkonferens.
§ 6 Medlemsanslutningen
Ordföranden uppmanar styrelsen att kontakta närliggande kommuner som
inte är medlemmar och informera om FAH.
§ 7 FAH:s kansli, namnfrågan och övriga förändringar inom FAH
Nytt avtal kanslitjänst
Leif S ansvarar för att ett avtal tas fram angående FAH:s administration
med Ingalill Forslund. Styrelsen ger arbetsutskottet i uppdrag att träffa ett
avtal.
Hemsidan
Ann-Sofie undersöker profil programvara mm
Hemsidan ska utvecklas och under hösten görs den om med länkar istället
för egna nyhetsbrev. All information ska även ses över.
Protokoll mm från tidigare år ska finnas fullständigt på hemsidan för de
senaste 5 åren. Se över länk till FAH litteratur
Ann-Sofie ser till att detta ordnas.
Upphandlingsunderlag för FAH:s konferensadministration
Ann-Sofie tar fram ett underlag för att kunna göra en upphandling av
tjänsterna framöver samt layout för program och webb.
Namnfrågan
Styrelsen beslutade att föreslå namnet ”FAH Kommunerna och miljön” vid
årsmötet 2009. Namnförslaget innebär att ett tillägg görs till nuvarande
namn, formellt bibehålls alltså Förbundet för Allmänt Hälsoskydd. I all
intern och extern kommunikation (logga, grafisk profil etc.) används dock
enbart det nya namnet.
Förslag till stadgeändringar ska finnas till årsmötet. Leif S tar fram ett
förslag.
Förslag till ny logga och grafisk profil ska tas fram av AU, Leif och AnnSofie får i uppdrag att utreda detta och ta in förslag från minst två företag.
§ 8. Hedersmedlem
Ingen ny hedersmedlem utses.
§ 9. Rapporter
Medverkande ledamöter informerar om vad som är på gång i respektive
kommun. Bl a diskuterades förorenad mark, klimatfrågan samt den
kommunala livsmedelstillsynen.
§ 10 Ekonomisk ställning
Leif redovisar en ekonomirapport för tiden 1 januari – 28 september 2008.
Styrelsen godkänner rapporten.
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§ 11 Firmatecknare
Det antecknas att enligt stadgarna tecknas förbundets firma, förutom av
styrelsen, av ordföranden och kassören i förening. Vidare får styrelsen
genom tidsbegränsad fullmakt uppdra åt viss person ensam eller åt vissa
personer i förening att teckna förbundets firma.
Styrelsen beslutar att ge fullmakt åt kassören Leif Schöndell ensam eller
ordföranden Carina Ohlsson och sekreteraren Ann-Sofie Eriksson
gemensamt att disponera förbundets plusgiro- och bankkonton. Fullmakten
avser innevarande mandatperiod, d.v.s. fram till årsmötet 2011.
§ 12 Mötet avslutas
Carina Ohlsson tackar för visat intresse samt förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet

Justeras

Ann-Sofie Eriksson

Carina Ohlsson
ordförande
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