Regionala avdelningen NRM-Norr
Verksamhetsberättelse 2018
Mål för NRM-Norr
Våra mål för 2018 har varit:
•
•
•

Att bidra till ett levande nätverk genom att organisera intressanta aktiviteter
o Uppfyllt – läs mer nedan
Att anordna minst ett regionalt seminarium under året.
o Uppfyllt – läs mer nedan
Att minst 25% av nätverkets medlemmar i norr har deltagit i någon av nätverkets
aktiviteter
o 25% av 170 medlemmar (december 2018) är 42. Nu har vi inte följt upp målet
på personnivå men av deltagarantalen så är vi rätt nära i alla fall.

Styrelse
Styrelsen har bestått av följande personer:
-

Gustaf Sjölund (Dåva DAC, Umeå)
Johannes Petterson (Swerock, Sundsvall)
Eleonor Ringström (MRM Ab, Luleå)
Ibrahim Coric (Trafikverket, Luleå)
Anneli Persson (Kalix kommun Kalix)
Josef Bjuhr, Luleå (ÅF Konsult Luleå)

ordf (vald för 2018)
(vald för 2018-2019)
(vald för 2018-2019)
(vald för 2018-2019)
(vald för 2017-2018)
(vald för 2017-2018)

Samt adjungerad till styrelsen
-

Pasi Peltola (Boliden Rönnskär AB, Skellefteå) (vald för 2018)

Under året har styrelsen haft en kick-off i Luleå och fem protokollförda telefonmöten.

Medlemmar
I december 2018 uppgick antalet medlemmar som kryssat i intresse för NRM norr till 184
stycken (varav 157 boende inom den norra regionens geografiska avgränsning) vilket är en
ökning med 8% från december 2017 då antalet medlemmar uppgick till 170 stycken (127 år
2017, 134 st 2015 och 144 st 2014).
Styrelsen uppmanar alla medlemmar i norr att uppdatera sina kontaktuppgifter i
medlemsregistret samt kontrollera att tillhörighet till region norr är ikryssad. På så sätt når
information riktad till medlemmar i norr ut på rätt sätt.

Aktiviteter i NRM-Norr 2018
Årsmöte med seminarium om masshantering
Den 1 februari anordnades årsmöte kombinerat med seminarium om masshantering på tre
orter (Umeå, Sundsvall och Boden) sammankopplat med videolänk. Årsmötet leddes från
Umeå och därefter tog seminariet vid med ledning från Sundsvall. Efter inledande teknikstrul
fick vi till en uppkoppling som funkade hyfsat och seminariet genomfördes med en annan
spännande teknikövning med frågor via smartphone!
Den välordnade kahoot-övningen leddes av Johannes Pettersson på Swerock och gick ut på
att hämta in åsikter om olika masshanteringar anonymt från alla deltagare varvid frågorna
diskuterades lokalt. Slutligen kopplades orterna samman och alla grupper fick redovisa vad
man kommit fram till. En mycket spännande övning med intressanta diskussioner.
En intensiv förmiddag avslutades med lunch på respektive ort. I Boden deltog 12, i Sundsvall
11 och i Umeå 12 medlemmar. Förutom detta deltog ett antal medlemmar via egna
skypeanslutningar. På grund av snöoväder denna dag föll några deltagare bort.
Medlemslunch Luleå
Den 23/11 ordnades en medlemslunch på Bistro Norrland i Luleå som besöktes av 8
medlemmar ((representanter från myndighet, konsult, entreprenadföretag och LTU). En
uppskattad aktivitet!
After Work Luleå
Den 24/1 2019 anordnades en After Work, också i Luleå, på Bishops Arms. Denna gästades
av 6 medlemmar (representanter från myndighet, konsult och LTU) och var precis som
lunchen uppskattad.

Umeå den 28 januari 2019
/Styrelsen för Nätverket Renare Mark, Region norr

