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Årsmöte 2009 – Renare Mark Syd
Länsstyrelsen i Malmö, 26 februari 2009, kl. 15.00-18.00
1) Ordförande Jesper Karlström (Detox Miljöteknik AB) hälsar alla välkomna och förklarar
mötet öppnat.
2) Dagordningen fastställs med en förändring. Under punkt 9 ändras ”Val av ordförande för
en period av två år” till att vara ”Val av ordförande för en period av ett år”
3) Jesper Karlström väljs som ordförande vid stämman.
4) David Lalloo väljs till protokollförare.
5) Röstlängden fastställs till att utgöras av deltagarlistan bestående av medlemmar i Renare
Mark.
6) Det konstaterades att stämman blivit stadgeenligt utlyst.
7) Jenny Wikström (Sweco) och Tomas Nilson (DGE) väljs till justeringsmän för
stämmoprotokollet.
8) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2008 antas av stämman.
9) Jesper Karlström (Detox Miljöteknik) väljs som ordförande för en period av ett år
10) Valberedningen presenterar sitt förslag till ny styrelse:
a) Jenny Wikström (Sweco) och David Lalloo (Länsstyrelsen Skåne) väljs för ett år till.
b) Val av nya styrelseledamöter 2009-2010
Anna Bryllert, Kristianstads kommun
Magnus Lindsjö, NSR

Nyvald (för 2 år)
Nyvald (för 2 år)

11) Presentation av ny valberedning:
Karin Kockum (Tyréns)
Tomas Nilson (DGE)
Ronny Olofsson (Miljöfabriken)

12) Verksamhetsplanen fastställdes.

Vald, sammankallande (för 1 år)
Vald (för 1 år)
Vald (för 1 år)

Under år 2009 kommer aktiviteter av följande slag att planeras:
• Årsmöte 2009 med tillhörande seminarium (26 feb).
• Seminarium som anordnas av Amtele tillsammans med LTH, 3 mars 2009.
• Studiebesök/seminarier (2-4st).
• Informella aktiviteter (afterwork och pubkvällar).
I samband med verksamhetsplanen diskuterades förslag och önskemål om fler teman.
Ämnesförslag som kom upp var följande:
• Klippan – rivning av skorsten, utställning
• Information av NV om det nya vägledningsmaterialet som kommer ut under 2009.
• Gasverkstomten i Kristianstad
• Sluttäckning av Härlövsdeponin, Kristianstad
• Hammarsjövallen, Kristianstad
13) Övriga frågor
14) Mötet avslutades.
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David Lalloo (protokollförare)
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Jenny Wikström (Sweco)
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Tomas Nilson (DGE)

