
 

 
 

 

Protokoll – Möte nr 6 2010 
 

 

Plats Telefonmöte 

Tid 2010-11-22, 18.00-19.30 

  

Deltog  Deltog ej 
MS 

HE 

Maria Sundesten, ordförande 

Henrik Ekman, v. ordf.  

(via Skype) 

YA Yvonne Andersson-Sköld, ledamot 

MÖ Michael Öhman, kassör CR Christer Ramström, v. sekreterare 

AD Andreas Drott, sekreterare   

JK Jurate Kumpiene, ledamot  

(via Skype) 

 

  

    

ÅA 

IA 

Åsa Axheden, suppleant 

Ingegerd Ask, suppleant  

JMK Jesper M. Karlström, ordf. NRM syd 

PH 

 

AFF 

 

CJ 

EO 

Peter Harms-Ringdahl, 

koordinator  

Anna Fröberg Flerlage, ordf. 

NRM Mälardalen 

Christin Jonasson, ordf. NRM norr 

Elisabeth Omsäter, NRM öst 

MN Malin Norin, ordf. NRM väst 

 
 

1. Mötets öppnande 

MS förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

2. Godkännande av protokoll från möte 5 

Protokoll från möte nr 5 godkändes. 

 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordning godkändes. 

 

4. Rapportering regionala nätverk 

a. Öst (EO) 

En träff med riksantikvarieämbetet är planerad till den 7/12, med temat arkeolo-

giska frågor kopplade till förorenade områden. Intresset verkar vara stort. Eventu-

ellt planeras även ett arrangemang om återanvändning av avfall vid anläggnings-

arbeten, liknande det som genomfördes av NRM Syd i början av november.  

b. Väst (genom PH) 

Ett arrangemang om länsvatten planeras den 9/12. För jul planeras även en after 

work, men datum är ej satt. Planerat studiebesök vid Alingsås gasverk är som tidi-

gare nämnts flyttat pga. att entreprenadstarten flyttats.  

c. Syd (genom PH) 

En after work är planerad till den 9/12 tillsammans med SGF syd. Årsmöte är pla-

nerat till februari 2011.  

d. Mälardalen (AFF) 

Ett arrangemang genomfördes 22/9 med tema Slussen; detta var mycket uppskat-

tat. Årsmöte är planerat till 15 eller 16/3 och i samband med årsmötet kommer 

även ett seminarium att genomföras.  

e. Norr (CJ) 

NRM norr hade årsmöte den 17/11, i samband med studiebesök vid SSAB i Luleå 

och MCN-arrangemang om stabilisering av gruvavfall. Ordförande (CJ) och sek-

reterare (Daniel Ragnvaldsson, Sweco, Umeå) sitter kvar och styrelsen förnyas 



 

 
 

 

med två ledamöter. I januari planeras lunchmöten på flera orter för att medlem-

marna ska kunna påverka 2011 års verksamhet. 

 

5. Rapportering tematiska nätverk 

a. Förorenade byggnader (genom PH) 

Den 1/12 planerar förorenade byggnader sitt nästa telefon- och netviewermöte. 

b. Förorenade sediment (genom PH)  

Den workshop som genomfördes 10/11 i Göteborg var mycket uppskattad av del-

tagarna.  Intresset för förorenade sediment är generellt stort och många efterfrågar 

vägledningsmaterial inom området. 

 

BESLUT: På liknande sätt som förorenade byggnader (beslut möte nr 5 2010), får 

förorenade sediment tillgång till koordinatortid för att genomföra sina arrange-

mang under nästa verksamhetsår. Förorenade sediment ska därför komma in med 

en skattning av hur mycket koordinatortid de förväntas behöva under verksam-

hetsåret 2010/2011. 

 

6. Planering av aktiviteter 2010/2011 

a. MÖD (PH) 

Dagen verkar ha varit mycket lyckad både när det gäller innehåll och själva arran-

gemanget, men enkäterna har ännu inte sammanställts. 

b. Se 5.b. 

c. Forskarseminarium (AD) 

Arbetet med forskarseminariet fortsätter. MS kommer att vara moderator under 

dagen. EBH-gruppen på Naturvårdsverket kommer att bjudas in för att ta upp im-

plementering av forskning i branschen och i vägledningsmaterial, medan SNOW-

MAN, NV och SGI kommer att bjudas in för att delta i en paneldebatt om forsk-

ningsbehov inom förorenade områden. Inbjudan till deltagare beräknas gå ut allra 

senast före jul. 

 

d. Vårmöte 2011 (PH och CJ) 

Inför Vårmötet är de flesta större praktiska frågor, bland annat lokal och hotell, 

lösta. En talarlista är påbörjad. Mötet diskuterade behovet av och vinsterna med en 

professionell moderator, vilket det är budgeterat för. I budget går break-even vid 

155 deltagare, vilket bedömdes som rimligt med tanke på deltagarantal vid tidiga-

re Vårmöten. En uppdragsbeskrivning behöver göras för Vårmöte 2011.  

 

BESLUT: Mötet godkände budget för Vårmöte 2011.  

 

e. 10-årsjubiléum (PH) 

NRM fyller 10 år 2011 vilket måste firas! Ett förslag är att Cirkus Cirkör kommer 

och gör något kortare nummer under själva mötet.  

 

BESLUT: PH undersöker priset på ett kortare nummer av Cirkus Cirkör. 

 

f. In situ (MS) 

Seminariet om in situ-metoder är planerat till början av juni 2011. Ett startmöte 

kommer att hållas inom kort.   

 



 

 
 

 

7. Ekonomi 

a. Månadsrapport för oktober 2010 (MÖ) 

Månadsrapport för oktober 2010 redovisades. Vinsten från Vårmötet 2010 har nu 

kommit in, vilket innebär att ekonomin ser bra ut i förhållande till budget. Förlus-

ten för NORDROCS 2010 kommer att redovisas på nästa verksamhetsår. 

 

b. Budgetuppföljning (MÖ och PH) 

Posten för koordinatorkostnad är idag något överbelastad, pga att det tidigare inte 

utretts vad som ska ligga i den posten. En översyn görs nu av PH och MÖ av hur 

koordinatortid ska redovisas. Inför nästa verksamhetsår skapas en bättre rutin där 

det som koordinatorn lägger tid på, exempelvis arbete för tematiska nätverk, kan 

ses som separata poster i budget.  

 

8. Godkännande av nya medlemmar (MS) 

a. Korporativa 

Följande korporativa medlemmar godkändes: 

Arkil A/S (kontaktperson Wille Hyrkäs) 

 

b. Enskilda 

Följande enskilda medlemmar godkändes: 

Marcus Berg – Tyréns 

Johan Fahlström - VETAB i Vetlanda 

Elinor Caruth – Ramböll 

Emma Platesjö – Ramböll 

Karin Törnblom - enskilt medlemskap 

Maria Lundgren - Idre Fjällridning 

Ulrika Blyberg - Länsstyrelsen Västernorrland 

Cecilia Kahlin - URS Nordic 

Anna Matza - Uvat AB 

Daniel Hellqvist – DGE 

Marie Löf - ITM, Stockholms universitet 

Anna Abrahamsson - Länsstyrelsen Hallands län 

Mikael Gilbertsson – Eurofins 

Johan Cederblad – Vinge 

Thomas Sjöberg - Vinge 

 

9. Information/kommunikation 

a. Nyhetsbrev (PH) 

Nästa nyhetsbrev kommer att gå ut under december.  

 

b. Hemsida (PH+diskussion) 

Tre olika förslag på utseende för nya hemsidan diskuterades. Diskussionen utmyn-

nade i att nätverkets logga ska behållas med dagens utseende, att layout föreslås 

ändras något på de förslag som inkommit, samt att menysystemet bör struktureras 

om. PH ska diskutera dessa förslag med CAP.   

 

10. Övrigt 

a. Rutiner för regionala avdelningars verksamhet (PH) 

Mötet gick igenom de kommentarer som kommit in på förslaget till rutiner för regio-

nala avdelningar. I samband med detta diskuterades även övriga rutindokument som 

finns som komplement till nätverkets stadgar. I rutindokument står bland annat: ”Nät-

verket står för konferensavgift och logi för talare och moderatorer på flerdagarsmöten. 

För särskilt inbjudna internationella talare kan nätverket ersätta även resor.”. Ett för-

slag är att detta ändras så att det finns möjlighet att ersätta både konferensavgift, resor 



 

 
 

 

och logi även vid endagarsmöten, så att detta inte blir något hinder för att få dit de ta-

lare nätverket vill ha. 

 

BESLUT: Ett nytt förslag på formulering i rutindokument angående kostnadsersätt-

ning till talare och moderatorer tas fram av PH till nästa möte. Uppdatering av rutin-

dokument för regionala avdelningar, samt nätverkets broschyr och infoblad som ska 

finnas tillgängliga på nya hemsidan, görs också.  

 

b. Bästa exjobb (PH+diskussion) 

En lämplig grupp för att utnämna bästa exjobb behöver tillsättas, förslag på deltagare 

är JK, MN, Dan Berggren-Kleja (SGI) och Marie Eriksson (SVEVIA) samt PH.  

 

BESLUT: PH kontaktar föreslagna deltagare samt undersöker om fler delar av bran-

schen behöver representeras.  

 

11. Kommande möten 

Telefonmöte 11/1 2011 kl 9-11 

Fysiskt möte, Piperska muren, Stockholm, i samband med forskarseminarium 3/2 2011 

 

12. Mötet avslutas 

Mötet avslutades. 

 

 

 

Andreas Drott     

Sekreterare     

 

Justeras: 

 

 

Maria Sundesten 

Ordförande      


