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DAGORDNING
1.

Mötets öppnande.

2.

Fastställande av dagordning.

3.

Fastställande av röstlängd.

4.

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

5.

Val av ordförande vid stämman.

6.

Val av protokollförare.

7.

Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

8.

Verksamhetsberättelse.

9.

Val av ordförande för en period av ett år.

10. Val

av tre ordinarie styrelseledamöter på en period av två år.

11. Val

av tre ledamöter till valberedningen varav en är sammankallande.

12. Fastställande
13. Behandling

av verksamhetsplan för 2008.

av motioner och ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman.

14. Övriga

frågor.

15. Mötets

avslutande.

Regionavdelning NRM-Norr
Verksamhetsberättelse 2007-2008
Bakgrund
En regional avdelning av NRM för norr Sverige bildades 2007-06-04 i Umeå. I samband med
årsmötet utsågs styrelsen för NRM-Norr. Verksamheten omfattar BD, AC, Y och Z län. Styrelsen fick i uppdrag att ta fram en verksamhetsplan som skickades till NRM-Norr:s medlemmar
på remiss. Följande synpunkter framfördes under årsmötet:
• Ett regionalt möte bör arrangeras på hösten.
• Årsmötet 2008 bör inte arrangeras i anslutning till det nationella vårmötet.
• Styrelsen bör arbeta för att hålla ihop en så stor region på bästa sätt.
Mål för NRM-Norr 2008
• Att öka antalet medlemmar.
• Att skapa ett levande nätverk genom att organisera intressanta aktiviteter
Mål nr 1: Att öka antalet medlemmar: Det är omöjligt att veta om antalet medlemmar har
ökat då NRM medlemslista inte var uppdaterad. En mail-lista togs fram för att kunna skicka
information direkt till dem som anmälde sig till den. Ca 100 personer finns registrerade idag och
några av dessa är nya medlemmar. En viktig uppgift har varit att skaffa flera regionala medlemmar till nätverket från kommuner och länsstyrelser. De har tagits fram ett informationsmaterial om NRM- Norr som delats ut, eller skickats till deltagare på träffar och vid kontakt med
eventuellt blivande medlemmar och övriga intresserade.
Mål nr 2: Att skapa ett levande nätverk genom att organisera intressanta aktiviteter.
Sammanlagt har ca 200 personer deltagit i de sju arrangemang som vi själva har organiserat.
1. Seminarium i Umeå. Den 4 juni 2007 organiserade Renare Mark Norr ett seminarium tillsammans med MCN på temat Toxicitetstester och riskbedömning av förorenad mark. Ca 40
personer deltog.
2. Lokal träff. En lokalkontaktperson utsågs för att samordna lokala aktiviteter på olika orter i
Luleå, Umeå och Örnsköldsvik. En lokal träff anordnades i Luleå, Umeå och Örnsköldsvik
sista veckan i september 2007. Ca 25 personer deltog.
3. Marieberg: NRM-Norr organiserade tillsammans med Kramfors Kommun ett seminarium
om Marieberg industriområde. Onsdagen, den 7 november träffades 35 personer (från Gävle
i Söder till Luleå i Norr) vid Dannero travbana utanför Kramfors för att lyssna på en presentation av huvudstudien och ett studiebesök.
4. Studiebesök ALcontrol Laboratories i Umeå. Ett tiotal personer deltog vid studiebesök
på laboratoriet i Umeå den 26 februari 2008. Bolaget berättade om deras tjänster och erfarenheter av arbete med förorenade områden.
5. Studiebesök ALS Laboratories i Luleå. Den 28 februari anordnade Luleå kretsen av Nätverket Renare Mark ett studiebesök hos ALS laboratorium på Aurorum i Luleå. Sju personer anslöt sig till rundvisningen som leddes av Eva Lidman och Roland Edelbro.
6. Porgasprovtagning och jordprovtagning i vialer, Boden. Den 2 juli 2008 samlades 12
personer utanför Återvinningsmarknaden i Boden för en demonstration av provtagning av
porgas. Visningen ägde rum i samband med en undersökning som Ramböll genomför vid
försvarets f.d. tvätteri i Boden, på uppdrag av SGU.
7. Seminarium i Umeå. 4-5 november. 72 anmälda från Stockholm till Boden.
NRM-vårmöte anordnades i Luleå i början av april 2008 med ca 250 deltagare. Några personer
från NRM-norr deltog i planeringen och genomförandet.

Regionavdelning NRM-Norr
Nätverket Renare Mark är en obunden intresseorganisation för alla som arbetar med förorenade områden. Nätverkets vision är att vara ett forum för att främja utvecklingen inom efterbehandling av förorenade områden. Nätverket erbjuder mötesplatser för tvärvetenskapligt informationsutbyte. Nätverket anordnar möten och seminarier där aktuella frågor och erfarenheter diskuteras. På vår hemsida (http://www.renaremark.se) finns föreningsdokument, nationella och
internationella branschnyheter och annan information. Medlemmarna får också information via
E-post och elektroniska nyhetsbrev.

CCA-förorenat jord, närbild

En regional avdelning av NRM för norra Sverige bildades 2007-06-04 som omfattar det geografiska området BD, AC, Y och Z län. Under det kommande året kommer NRM-Norr att anordna
olika aktiviteter där alla medlemmar är välkomna att delta. Exempel på dessa er:
•
•
•
•

Studiebesök/seminarium i Marieberg (Kramfors kommun) där vi kommer att se ett dioxin förorenat område. Vår ambition är att kunna följa området från utredning till sanering.
Lokala träffar och studiebesök (t.ex. planerar vi ett besök hos ALS fd analytica i Luleå).
NRM-norr planerar en studieresa till Finland och besöka ett finskt företag (Savaterra)
som renar jord genom termisk avdrivning.
Luleå blir värd för NRM-vårmöte i mars 2008 där 200-250 personer förväntas delta i
nätverkets årliga stora konferens.

Vill du få information från NRM-Norr via e-post, kan du anmäla ditt intresse till
Christian.Maurice@ramboll.se.

Medlemskapet i Nätverket Renare Mark kostar 100 kr per år. Mer information hittar du på
http://www.renaremark.se

