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Närvarande Lisa Ledskog
Ingegerd Ask
Christer Egelstig
Thomas Liljedahl
Annelie Liljemark
Jan-Erik Lindström
Anna-Lena Öberg-Högsta
Karin Axelström
Sekreterare Karin Axelström

Delges

Styrelsen, Ingegerd Ask och
Krister Honkonen

Styrelsemöte, Nätverket Renare Mark 2004-0913
1. Mötets öppnande

Ordförande Lisa Ledskog öppnade mötet

2. Dagordning

Dagordningen godkändes

3. Ekonomi

Prognos för ´04: Nettoinkomst 1,2 milj och resultat ca
+150 000 kr. Därtill kommer en förväntad vinst från höstmötet.
Redovisningen för höstmötet är dock är inte klar i dagsläget.
Skattemyndigheten: Avregistrering av moms
Uppfyller vi kraven i stadgarna? Ett av kraven är att vi ska vara
allmännyttiggörande . JEL kollar vidare.
JEL
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Resekostnader kan öka nästa år då ordförande i regionala
avdelningar adjungeras i styrelsen.

4.
Nätverkskoordinator

-

-Specialseminarium/Work-shop, se nedan
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-

Forskardag, se nedan

- Bästa Exjobb
Utlysningen är ute nu, två exjobb har hittills inkommit. Bertil
Grundfelt samlar arbetet.
- Temanummer Nyhetsbrev
Temanumret som diskuteras ska handla om vårmötet och dess
tema. Temanumret ska komma ut efter vårmötet. Ingegerd och
Anneli jobbar vidare. Anneli tar fram en uppdragsspec
- Övrigt:
Samarbete med Naturvårdsverkets Hållbar sanering. Möte i
januari eftersträvas. Lisa tar kontakt med Kerstin Jansbo och
ebh-avdelningen.
- Studieresa – Ingegerd, Jan-Erik och Christer E jobbar vidare

IA, AL

LL

IA, JEL
CE
5. Medlemsmatrikel

Jan-Erik håller i detta. Preliminär kostnad är ca 20-30 000 kr.
KA, JEL
Karin kollar upp hur SGF gör. Jan-Erik återkommer till styrelsen.

6. Samarbete,
Vi fortsätter med att lägga ut info från SGF på vår hemsida. Janinformationsspridning Erik som varit på möte med SGF bollar tillbaka till dem om de
m.m. för t.ex. SGF

vill ta initiativet till ett möte mellan SGF och NRM.
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7. Arrangemang.

- Specialseminarium/Workshop
Måndag den 14 februari ca kl 10-15 kommer NRM hålla en
workshop under temat Provtagningsstrategier. Naturvårdsverket
Hållbar Sanering håller med lokaler (rymmer 90 pers), inbjudan
kommer att göras i NRMs namn. Naturvårdsverket kommer att få
sin logga i inbjudan. Hållbar Sanerings projektgrupp rörande
provtagningsstrategier (Soilrem, Watertech, SGI m.fl.), FRIST
och MCN kommer att delta. Avgiften kommer att bli ca 500 kr
och inbjudan kommer att rikta sig till NRMs medlemmar.
Administrationen runt arrangemanget kommer NRM att stå för
själva. Det är angeläget med gruppdiskussioner, inte bara
projektredovisningar.
Inbjudan kommer att skickas ut innan jul med preliminärt
program, senare kommer en påminnelse med program att skickas
ut. Ingegerd skriver en uppdragsspec och skickar till styrelsen.

JEL
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- Forskardag ´05 (arrangörsgrupp, referenskommitté, call for
abstract,
Call for abstract har skickats ut och deadline är 10 januari. En
gemensam budget görs tillsammans med vårmötet. Frank Swartje
är påtänkt som inledningstalare, har dock ej bekräftat.
Moderatorer är klara.
- Vårmöte ´05 (arrangörsgrupp, call for abstracts, inbjudan, pris,
Om hotellrum har bokats vid anmälan kan inte detta avbokas på
samma sätt som hotellrum vanligtvis avbokas (ex dagen innan)
pga av hotellens villkor vid gruppbokningar. Detta måste framgå
tydligt vid inbjudan.
Thomas ser över detta.
Ett möte i arrangörsgruppen har hållits. Arrangörsgruppen består
TL
av Thomas, Anna-Lena, Christer,
Yvonne Ohlsson Sweco (programansvarig), Staffan Lundstedt,
MCN, Nadja Lundgren Tyréns, Sara Selegran Lst Västerbotten,
Anna-Lena Öberg-Högsta, Christer Egelstig, Lennart Andersson
Scantec, Kerstin Emsing.
Frågställningar som diskuterats kunna genomsyra vårmötet är
följande: Varför litar man inte på de riskbedömningar som görs?
Vägledningar från Nv är inte förordning!( NVs arbete sett ur ett
perspektiv). Kunskapsnivån för dem som jobbar med detta? Ska
krav ställas?
Utrymme för diskussioner är angeläget, helst i mindre grupper.
Utifrån en budget där 250 pers antas delta landar avgiften på
3000 kr utan hotell. Resan kostar 4400 kr från Gbg, Malmö och
2200 kr från Stockholm. Resekostnaderna kan komma att sjunka.
Tillfälliga länkar till enklare boendeformer läggs ut på hemsidan.
12 januari utskick med preliminärt program. 31 januari är sista
anmälningsdatum. Föreningsstämma kommer att hållas efter
föreläsning första kvällen, den 16/3 . Två timmar avsätts till detta.
Thomas mailar ut budget till styrelsen för godkännande.
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- Nicole workshop juni ´05
10 januari kommer ett planeringsmöte att hållas. Lisa, Thomas
och Christer kommer att delta.
8. Valberedningen
Lisa har mailat till alla: Mikael Stark, Björn Lindbom, Henrik
(Henrik Ekman/Björn Ekman
Lindbom/Mikael
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Stark)

9. Regionala
avdelningar

I förra årets budget avsattes 30 000 kr till regionala avdelningar.
–15 000 kr per avdelningen nästa år, är en lämplig nivå. Jan-Erik
KA PO
önskar budgeten så snart som möjligt. Karin och Pär
vidareförmedlar detta till resp regional avdelning.
Region Öst kommer att ha möte den 16/12, då årsmöte kommer
att förberedas. En valberedning kommer att få uppdraget att
arbeta. Årsmöte kommer att hållas innan vårmöte
Region Väst kommer att ha möte 20 januari.
Koordinatorn bevakar årsmötena och får resan betald, tiden ryms
inom det budgeterade tiden. Deltagande med en person från
centrala styrelsen vid årsmöte kan stöttas med resebidrag, om det
behövs.

10. Föregående
mötesprotokoll

Inga synpunkter

11. Övriga frågor

Västsvenska miljörättsföreningen.
Djupare samarbete har efterfrågats. En möjlighet kan vara till
höstmötet i Gbg den 18-19 oktober 2005.

12. Kommande
styrelsemöten

26 jan kl 8:30 per telefon
22 feb 8:30 per telefon

13 Mötets avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Karin Axelström

Lisa Ledskog

