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EM

Elke Myrhede, adjungerad, ordf. NRM öst

Dagordning
1.

Mötets öppnande (MS)
MS förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2.

Presentation av deltagare
Samtliga deltagare presenterade sig.

3.

Godkännande av protokoll från årsstämman samt konstituerande möte
Protokoll från årsstämma samt konstituerande möte godkändes.

4.

Genomgång av dagordning och diskussion om behov av att lägga till punkter
Föreslagen dagordning godkändes och en punkt (14.c.) gällande ny hemsida lades till.

5.

Ekonomi
a. Genomgång av budget (MÖ)
Av årsstämman beslutad budget för 2010 presenterades. Det är i år budgeterat för
ett underskott på ca 122 kSEK. Nätverket har sammanlagt ca 1,5 MSEK på
checkräkningskonto och bankkonto.
b. Redovisning av koordinatortid för arrangemang
Punkten diskuterades. Om koordinatortid inte inkluderas i arrangemangens
budget gynnas möjligheten att genomföra arrangemang. Mötet ansåg att detta
skulle harmonisera väl med nätverkets mål att uppmuntra och stötta de regionala
avdelningarna i deras verksamhet. I 2010 års budget finns täckning för ett visst
underskott, dvs koordinatortid behöver bara delvis inkluderas i arrangemang.

BESLUT: Arrangemang behöver i fortsättningen inte inkludera koordinatortid.
Budget 2011 ska inkludera den tid koordinatorn förväntas lägga ner på de
arrangemang som ska genomföras under året, som en separat post med skattning
av antal timmar per arrangemang. Alla regionala avdelningar får tillgång till
samma mängd koordinatortid per år att disponera för arrangemang, baserat på
deras verksamhetsplaner. I 2010 års budget finns utrymme för varje regional
avdelning att disponera 20 h koordinatortid för arrangemang.
c. Månadsrapporter för februari och mars (MÖ)
Månadsrapporter för februari och mars redovisades. Många medlemsavgifter har
kommit in i början på året, som förväntat.
d. Placeringsförslag
Punkten diskuterades. Eftersom det inte är bra att samla mycket pengar på ett
bankkonto har Ekorola kommit med förslag på fonder för placering. Mötet var
överens om att nätverkets pengar främst ska komma medlemmarna till del,
exempelvis genom att i större utsträckning bjuda in utländska föreläsare till
arrangemang. Samtidigt behöver nätverket en viss ekonomisk buffert som kan
placeras bättre än idag. Mötet menade att ett konto vore en mer säker placering
än fonder.
BESLUT: MÖ och Ekorola undersöker hur stor ekonomisk buffert föreningen
behöver, samt föreslår ett konto med bättre ränta där pengarna kan placeras.
Punkten tas upp på nytt vid nästa möte.
6.

Föreningens mål (grupparbete och sammanfattande diskussion)
Punkten diskuterades i grupper och sammanfattades. Grupperna redovisade bland annat
följande:
Vi är på rätt spår och bör långsiktigt jobba vidare efter de mål vi har
Hur ska vi bredda medlemsbasen?
Hur ska yngre människor (tex. studenter) informeras?
Ett mål på kortare sikt bör vara att ha minst en internationell föreläsare per vårmöte
Att växa med 10%/år är för mycket, 5% räcker
Bättre hjälp eller checklista för regionala arrangemang skulle behövas
Hur tänker man i andra länder kring frågorna (inte bara när det gäller forskning)?
Nätverkets syfte är bland annat att främja utveckling, hur får vi till detta på bästa sätt?
Hur ska vi få in forskningen mer?
Hur kan vi bredda verksamheten mot andra yrkesgrupper?
BESLUT: De mål för hur föreningen ska vidareutveckla sin verksamhet som finns i
verksamhetsplanen för 2010 kvarstår för 2011, men den sista punkten som rör
internationellt utbyte konkretiseras och tillväxtmålet sänks från 10 till 5 %. Alltså:
För att vidareutveckla föreningens verksamhet föreslås att föreningen under året ska:
Arbeta vidare med föreningens långsiktiga mål och verksamhet.
I samarbete med medlemmarna organisera seminarier och workshops.
Öka kontaktytor mellan forskning/utveckling och övriga branschen.
Uppmuntra och stötta de regionala avdelningarna i deras verksamhet.
Uppmuntra till större internationellt utbyte genom talare, studiebesök etc., både för
hela föreningen men också för medlemmar.

Föreningens mål är att öka medlemsantalet med 5 % samt att bredda målgruppen och
få en jämnbare representation av branschens olika aktörer.
7.

Genomgång av nätverkets verksamhetsplan för 2010 (PH, MS, MÖ)
Nätverkets verksamhetsplan för 2010 presenterades. Planen innefattar bland annat arbete
med ny hemsida för nätverket, samt genomförande av seminarier och workshops (se
vidare under punkt 10.)

8.

Genomgång av regionala avdelningars verksamhetsplaner och ekonomiska förutsättningar
för 2010
i. Mälardalen (AFF)
Ett arrangemang är planerat till 26 maj med seminarium kl 15-18 och
därefter mingel. Temat blir dels sediment, dels Citybanan. Tidigare
arrangemang med samma upplägg har varit uppskattade.
ii. Väst (FE)
Möjliga studiebesök under året är Alingsås gasverk eller Kvillebäcken på
Hisingen i Göteborg. En temadag om länsvattenhållning, involverande
myndigheter, konsulter och entreprenörer, vore intressant. Detta skulle
kunna genomföras som ett nationellt arrangemang eftersom det berör
många. Eventuellt skulle det gå att kombinera med studiebesök vid
Alingsås gasverk.
iii. Norr (CJ)
Just nu ligger fokus på arrangemanget vid Stugsundsudden den 2 juni.
Förslag inför hösten är studiebesök på Scharinsområdet i Skelleftehamn,
samt lokala studiebesök på t.ex. Svevia eller räddningstjänsten.
iv. Syd (JK)
Eventuellt planeras ett seminarium om återanvändning av avfall. Det
skulle också vara intressant att följa upp arrangemanget om skälighet och
riskvärdering med att utvärdera hur riskvärdering gjorts på några aktuella
objekt, tex Klippans läderfabrik eller gasverket i Kristianstad. Detta skulle
kunna bli ett nationellt arrangemang.
Avdelning Öst meddelar genom MS att man inte haft årsmöte och att man inte hunnit med
att planera för året då man varit mycket upptagen med att genomföra 2010 års vårmöte.

9.

Samverkan mellan nätverket och regionala avdelningar (diskussion)
Punkten diskuterades. Bland annat poängterades att det behövs tydligare rutiner för
verksamhetsplanering för regionala avdelningar, exempelvis för att underlätta skattning
av hur mycket koordinatortid regionala avdelningar behöver inför ett verksamhetsår. Ett
förslag till rutiner för de regionala avdelningarna bör tas fram.
BESLUT: Denna punkt tas upp på nytt vid nästa styrelsemöte.

10.

Planering av aktiviteter 2010-2011 (grupparbete och sammanfattande diskussion)
Diskussionen utmynnade i följande planerade aktiviteter under verksamhetsåret (med
involverade från styrelsen inom parentes):
NORDROCS, Köpenhamn 15-16 september
Arrangemang om riskvärdering i samarbete med Syd, Malmö, oktober (JK)
Seminarium om prejudicerande domar från Miljööverdomstolen, Stockholm, v. 47 (PH
och CR)

Seminarium om markprocesser och aktuell forskning, Stockholm, vecka 5 2011, (YA, JK,
AD, PH)
Vårmöte 2011, Sundsvall, 23-24 mars 2011 (IA, CJ, Charlotta Tiberg möteskoordinator?),
preliminär rubrik ”Risker i praktiken- bedömning och åtgärder”
Seminarium: Sanering, hur gör vi när vi inte kan schakta?, plats ej bestämd, vecka 19-21
2011 (MS, HE)
Utöver planerade aktiviteter ska undersökas möjligheter att någon gång genomföra
studieresor till Litauen (JK, PH) eller Italien (IA, MS).
11.

Information/kommunikation
a. Rapportering från Vårmötet (PH)
Vårmötet får positiva men blandade reaktioner. Totalt får mötet betyg 4,0 på en
femgradig skala.
Omdömen är bland annat:
Ta bort bandet efter middagen
Mer tid för frågor vore bra
Mer oberoende moderatorer
Studiebesök vore bra
Bra blandning av deltagare
Bra med mer fokus på entreprenader
Det som önskas är bland annat:
Mer om deponier
Hur man tolkar miljöbalken i kommuner
Planfrågor
Ifrågasättande av dagens metoder
Petroleum
Praktiska juridikexempel
Återanvändning av massor
Riskbedömning
Riskvärdering
Upphandling av konsulter
Internationellt perspektiv
Sluttäckning av deponier
På frågan varför man kommer svarar man bland annat:
Det är givande
Träffa branschen
Nätverka
Nya erfarenheter
Tradition
Nyfikenhet
Träffa kollegor
Knyta kontakter
En observation är att en del deltagare var positivt överraskade med tanke på
rubrikerna; man hade inte väntat sig så mycket. Utifrån detta diskuterades
möjligheten att inkludera abstracts, för att tydliggöra innehållet på mötet.
Behovet av tydligare rutiner för moderatorer och presentationer diskuterades
också.

BESLUT: Frågan om bättre rutiner för vårmötet med bl.a. tydligare styrning av
talare och moderatorer tas upp vid nästa möte.
b. NORDROCS 2010 (MS)
Programmet för årets NORDROCS är klart och kommer snart att gå ut på
hemsidan. Allt flyter enligt plan. I sin helhet kommer konferensen att pågå
mellan den 14-17 september, inklusive short course dag 1 och exkursion dag 4.
c. EURODEMO (MS)
Det har inte hänt så mycket inom EURODEMO under de 6 månader som vi
bevakat detta. Därför finns inget särskilt att rapportera (se även punkt 14.a.).
d. Övrig information
En synpunkt som framkommit är att det vore bra om det kunde specificeras på
medlemsfakturor vad de gäller och inte bara summan som ska betalas.
Exempelvis vore det bra att kunna separera korporativt medlemskap och enskilda
medlemmar. Detta måste kontrolleras med webbansvarig och Ekorola.
BESLUT: MÖ kontrollerar möjligheten att specificera fakturorna och informerar
vid nästa möte.
12.

Uppdatering av stadgar efter stadgeändring
BESLUT: CR tar kontakt med webbansvarig angående uppdatering av stadgarna med
beslutad stadgeändring.

13.

Rutiner för regionala avdelningars verksamhet
Punkten diskuterades. Se punkt 9.

14.

Övrigt
a) Fortsatt deltagande i EURODEMO? (diskussion)
Eftersom så lite hänt inom EURODEMO under de 6 månader som detta bevakats
av oss, beslutades att vi, genom Åsa Granath, ska bevaka EURODEMO i
ytterligare några månader.
BESLUT: Nätverket Renare Mark fortsätter att bevaka EURODEMO under
ytterligare några månader, till dess NORDROCS 2010 och Eurodemos short
course har genomförts.
b) Medverkan i Nicole, hur? (diskussion)
Frågan sköts upp till dess vi har mer information om Nicole.
BESLUT: MS bjuder in Bertil Grundfeldt för att berätta mer om Nicole vid
telefonmötet i juni.
c) Ny hemsida (PH)
Punkten diskuterades. Gruppen som arbetar med nya hemsidan har gått igenom
och listat problem och önskemål för det fortsatta arbetet. JK nämnde sgf:s
hemsida www.sgf.net som en bra förebild, när det gäller enkelhet och möjlighet
för flera att gå in och redigera.
BESLUT: Förslaget från gruppen ser bra ut och de kan utifrån detta arbeta
vidare med att ta in offerter för det fortsatta arbetet. Vår logga bör vi behålla. En

grafisk profil för hemsida, nyhetsbrev etc. bör tas fram i samband med att
hemsidan görs om.
15.

Kommande möten
Telefonmöte 7/6 kl 9-11
Telefonmöte 10/8 kl 9-11
Fysiskt möte, Köpenhamn, 14/9 på kvällen
Telefonmöte 19/10 kl 14-16
Fysiskt möte, Stockholm, v. 47 i samband med MÖD-seminarium
Telefonmöte 11/1 2011 kl 9-11
Fysiskt möte, Stockholm, v. 5 2011 i samband med forskarseminarium

16.

Mötet avslutas
Mötet avslutades.

Andreas Drott
Sekreterare
Justeras:

Maria Sundesten
Ordförande

