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-

Styrelsen för Nätverket Renare Mark avger härmed verksamhetsberättelse för verk
samhetsaret 2008 samt perioden 1 januari-31 mars 2009.

Styrelse och övriga funktionärer
Föreningen har under verksamhetsaret letts av nedanstående styrelse, som valdes vid
föreningsstämman 31 mars 2008. Styrelse konstituerades vid efterföljande styrelsemöte
den 7 maj 2008.
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Stadgar
Enligt beslut pa arsstämman 2008 lyder numera

§

17 enligt följande:

“Styrelsens förvaltning av föreningen skall granskas av minst en kvalificerad revisor som
fortlöpande skall ta del av föreningens räkenskaper.”

Medlemmar
Föreningens medlemsantal uppgick vid utgången av år 2008 till ca 450 enskilda och ca
150 kooperativa medlemskap. 2007 hade vi ca 420 enskilda och ca 90 korporativa
medlemmar.
E
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Berith Juvonen tillträdde som koordinator vid arsskiftet 2007-2008 och fortsätter i sin roll
under 2009.

Administration av hemsida och elektroniska nyhetsbrev
Krister Honkonen har under 2008 arvoderats för att sköta hemsidan, omväridsbevakning
samt utskick av elektroniska nyhetsbrev och annan medlemsinformation. Arvoderingen är
löpande med 3 manaders uppsägningstid.
Under 2008 registrerades ca 58 500 unika besökare på var hemsida, vilket innebör en
nästan 20 % ökning sedan 2007.

Nyhetsbrev
Ingegerd Ask, tidigare koordinator, har under 2008 arvoderats till fast pris för att upprätta
fyra nyhetsbrev.
Koordinatorn (Bertih Juvonen) återtar fran och med Nyhetsbrev nummer 2, 2009 rollen
som redaktör. Styrelsen bedömer att koordinatorn har bäst överblick över föreningens
aktiviteter och att det därmed blir den kostnadsmässigt mest fördelaktiga lösningen för
nätverket.

Föreningens administration och ekonomi
Ekorola AB är upphandlade att sköta föreningens ekonomi och fakturering av bland annat
medlemsavgifter.
Under 2008 har avtal om en webbaserad lösning av medlemsregistrering tecknats med
A R Bokningspiatsen AB till en engangskostnad om 12 000 kr och en manatlig kostnad om
1 200 kr. Uppsägning kan ske kvartalsvis. Styrelsen förväntar sig att den nya lösningen pa
arsbasis kommer att innebära oförändrade kostnader och en mer rationell hanering av
medlemsregistrering och fakturering jämfört med tidigare system.
Mikael Näsström och Berth Nilsson är arvoderade externa revisorer.
Föreningen har under 2008, i enlighet med kommentarer fran revisorerna, placerat del av
kapitalet pa konto hos Riksgälden för att öka ränteintäkterna.

Regionala nätverk
Styrelsen ser mycket positivt pa aktiviteterna i de regionala nätverken. De leder till fler
mötesplaster och arrangemang och främjar därmed utvecklingen inom efterbehandling av
förorenade omraden. Föreningen har nu fem aktiva regionala nätverk (Öst, Väst, Syd,
Mälardalen och Norr).
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representant i arbetsgruppen var Maria Sundesten. Malsättningen är att skapa ett forum
för informations- och erfarenhetsutbyte i ett nordiskt perspektiv.
1 samband med NordRocs mötet i september beslöts att planering för NordRocs 3 i
Danmark, med ATV som ansvarig arrangör, startar. Maria Sundesten representerar
styrelsen i planeringsarbetet.
Föreningen planerade och utannonserade en studieresa till Kanada under hösten 2008.
Pa grund av för fa anmälda ställdes studieresan in.
Föreningen är fortsatt medlem i Nicole men har dock inte varit representerad pa nagot av
mötena.

Arrangemang (1 januari 2008 t.o.m. 31 mars 2009)
Arrangemang under 2008 2009 har huvudsakligen samordnats och genomförts av
nätverkskoordinatorn tillsammans med ideell medverkan fran föreningens medlemmar.
Koordinatorns, liksom medlemmarnas engagemang, har varit förutsättningar för att kunna
genomföra aktiviteterna och styrelsen vill framföra sitt stora tack till alla som medverkat.
—

Under 2008 samlade de olika arrangemangen ca 750 deltagare och 2009 är vi redan,
inklusive varmötet uppe i drygt 500 deltagare.
Samtliga presentationer finns pa www.renaremark.se och har även refererats i
föreningens Nyhetsbrev.

Workshop 22 januari 2008, Göteborg. Förorenad mark

planering

—

—

fysisk

klimatpåverkan.

Den 22 januari träffades ca 70 medlemmar i Renare Marks seminarium för att lyssna pa
föreläsningar av bland annat representanter från Naturvardsverket och Boverket.
Eftermiddagen ägnade deltagarna at att diskutera tva fallstudier.

Vårmöte 31 mars 1 april 2008, Luleå
-

Varmötet planerades under hösten 2007 och varen 2008. Mötet genomförs i samband
med föreningens arsstämma och ca 250 medlemmar deltog. Temat 2008 var “Trender
inom marksanering” och innehaller bland annat presentationer av efterbehandling av
gruvor och glasbruk, in situ och on-site saneringar samt upphandlingar. 1 samband med
årsmötet utdelas föreningens pris för “Bästa examensarbete”.
Varmötet arrangerades av en ideell arrangörsgrupp koordinerad av Thomas Liljedahl och
Christian Maurice, vars arbete är arvoderat och täcks av deltagaravgifterna för mötet.
Vårmötet sker i samarbete med det regionala nätverket i Norr, Nätverkskoordinatorn och
Umeå Congress AB.
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Vårmötet koordineras av Thomas Liljedahl, representanter från “Hallbar Sanering”,
nätverkets koordinator och en ideell arrangörsgrupp med representanter fran bland annat
det regionala nätverket i Mälardalen.
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