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Plats telefonmöte  
    
Närvarande 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare 

Lisa Ledskog 
Anneli Liljemark  
Christer Egelstig 
Thomas Liljedahl 
Anna-Lena Öberg-Högstad 
Per Olsson  
Jan-Erik Lindström 
Karin Axelström 
Karin Axelström 
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1 Ordförande Lisa Ledskog öppnade mötet 

Till mötessekreterare utsågs Karin Axelström 

Mötets 
öppnande 

2 Dagordning godkändes  Dagordning 

3 För närvarande finn 853 000 kr på föreningens konto. 
Arbetet med att ta fram fakturor för korporativa medlemsavgifter för 
år 2004 pågår. Jan-Erik kommer också att snarast fakturera SGU 
och Naturvårdsverket för deras sponsring av vårmötet. 
Styrelsen beslöt att den korporativa medlemsavgiften ska gälla för 
en hel företagskoncerns enskilda medlemsbolag. Det är dock 
möjligt för de enskilda medlemsbolagen att frivilligt gå in som egen 
korporativ medlem.  
Momsregistrering – revisorn kommer att för vår räkning ansöka om 
avregistrering av momsplikt. Detta med anledning av alla 
medlemavgifter är utan moms. Skrivelsen kommer att skickas ut till 
hela styrelsen för granskning.  
Reseersättning- eftersom det är arbetsgivaren och inte den 
enskilda styrelsemedlemmen som erhåller resebidrag innebär en 
schablonsumma på 2000 kr (eller de faktiska kostnaderna om 
dessa överstiger 2000 kr) inga problem med avseende på moms el 
dyl.  

Ekonomi 
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Vårmötet- innan bidrag från SGU och NV är inräknat ligger utfallet 
på ca 180 000 kr plus.  
Jan-Erik kollar med revisorn om utställningsskärmarna kan skrivas 
av mot möteskostnader.  
 

4 Karin föredrog en uppdragsspec för sekreterarjobbet samt för SGIs 
post- och arkiveringstjänst. I SGIs uppdrag beslöt styrelsen lägga 
till att ta skriva ut handlingar inför årsmötet och tillhandahålla dessa 
till årsmötet. Karin lägger till det i uppdragsspecen och skickar ut 
det till styrelsen. Styrelsen tar upp detta i mail och stämmer av vid 
nästas styrelsemöte.  

Uppdrags-
specar 

5 Fyra ansökningar har inkommit:  

Ingegerd Ask, Clifford Dropp, Barbara Thulin, Morgan Carlsson. 
Styrelsen beslöt att Ingegerd Ask bör få erbjudandet på grund av 
hennes breda kontaktnät, vana vid liknade uppdrag samt 
styrelsens goda erfarenheter av Ingegerds tidigare insatser inom 
Nätverket. Lisa kontaktar Ingegerd för att stämma av att detta 
uppdrag går att kombinera med övriga uppdrag som Ingegerd har. 
Lisa kommer därefter att kontakta de övriga sökanden och ge dem 
beskedet att Ingegerd fått uppdraget.  

Ett möte kommer att hållas med Ingegerd för att diskutera de 
viktigaste uppgifterna. Thomas kommer att hålla i detta och 
förbereda frågan. Tidpunkt för mötet bestämds till den 11 augusti 
efter lunch, på Swecos kontor i Stockholm.   

 

Nätverkskoor-
dinator:  

6 Miljöteknikmässan: 

Underlag till de inblandade kommer att skickas ut under veckan. 
Temat blir PAH; riskvärdering och dess konsekvenser. Middag 
kommer att hållas efteråt.  

Höstmötet: 

Utkastet till program diskuterades. Punkten om 
kvittblivningsproblem tyckte styrelsen var angelägen att ha kvar, 
dock med annan föreläsare än SP.  Pär Eriksson, NCC, och Sten 
Fernerud, NCC nämndes. Anna-Lena kontaktar Aren Pontenius, 
Elektrolux.  

Projektet Hamburgs Stad rör till stor del återanvändning av 

Kommande 
arrangemang 
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sediment. Kajsa Onshus anförande rör bl a export av avfall. 

RGS- 90 elektrosanering alt Soilrem 

Forskardagar: 

 inget läge denna gång, kanske vårmöte 2005.  

Nordiskt möte: 

Hösten 2005 planeras ett nordiskt möte i Köpenhamn. En 
arbetsgrupp ska bildas. Vi återkommer via Lisa om namn på 2-3 
personer från Nätverket som kan delta i en arbetsgrupp.  

 

Nicolemöte juni 2005 

Stockholm- Tema riskbedömning – var står vi nu. 

 

Forskardagar. 

En uppgift för Ingegerd Ask – Vårmötet 2005? 

 

Studieresa 

Österut? Östhandelslorum en tänkbar samverkanspartner? 

 

 

 

 

7 Region Öst har haft styrelsemöte och diskuterat möjliga aktiviteter 
kvällen innan höstmötet. Tanken är att aktiviteterna ska vara öppna 
för alla som kommer till höstmötet. Två olika aktiviteter nämndes; 
workshop om föreningens fortsatta verksamhet samt 
diskussion/presentationer av misslyckade projekt. 

 

Regionala 
föreningar 
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Ytterligare en regional förening är på gång att bildas i Umeå.  

 

8 Östhandelsforum har besökt Lisa.  Man vill trycka på två saker:1. 
Tydliggöra att marknaden mot öster inom kort kommer att öppna 
sig. 2. Tidrapport som visar 80 arbetstimmar kommer inte att 
krävas av Nätverket om vi väljer att sluta avtal. 

Thomas tar kontakt med Östhandelsforum för eventuellt samarbete 
och tecknar avtal. Thomas fick styrelsens uppdrag att vara 
kontaktperson och ansvarig i samarbete med Östhandelsforum.  

Östhandelsfor
um 

9 Lisa rapporterande följande: 

Miljöringens seminarium handlade om sediment, ekotox, 
riskvärdering, snabbtester.  Ca 90 pers deltog, ingen 
posterutställning. All info från mötet läggs ut på hemsidan. 

Rapport från 
Miljöringen 
04-06-07--08 

10 Ojusterat protokoll från 040525 har skickats ut inför mötet. 
Styrelsemedlemmarna har en vecka på sig att komma med 
synpunkter, därefter kommer det att betraktas som justerat. 

Föregående 
protokoll. 

11 En skrivelse angående exjobbskommitté har inkommit till styrelsen. 
Styrelse beslöt att bordlägga frågan. 

Övriga frågor 

15 Nästa möte är den 11 augusti kl 10.00, på Sweco i Stockholm Kommande 
styrelsemöten

13 Ordförande förklarade mötet avslutat. Mötets 
avslutning 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

Karin Axelström  Lisa Ledskog 

 

Bilagor 

Uppdragsspec sekreterartjänst samt Arkivering och posthantering 
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