Protokoll – Möte nr 3, 2010-08-10
Telefonmöte, ring: 08-506 269 10 kod: 361591#
10 augusti 2010

Plats
Tid

Närvarande:

Maria Sundesten, ordförande (MS)
Henrik Ekman, v. ordf (HE)
Mikael Öhman, kassör (MÖ)
Yvonne Andersson-Sköld, ledamot (YA)
Ingegerd Ask, suppleant (IA)
Åsa Axheden, suppleant (ÅA)
Jurate Kumpiene, ledamot (JKE)
Ebba Wadstein, ordf NRM öst (EW)
Christin Jonasson, ordf NRM Norr (CJ)
Peter Harms-Ringdahl, koordinator (PH)

Ej Närvarande:

Christer Ramström, ledamot (CR)
Andreas Drott, sekreterare (AD)
Jesper Karlström, ordf NRM syd (JKM)
Anna Fröberg-Flerlage, ordf NRM mälardalen (AF)
Malin Norin, ordf NRM väst (MN)

Dagordning
1.

Mötets öppnande
MS öppnade mötet.
Till sekreterare valdes Peter Harms-Ringdahl.

2.

Godkännande av föregående protokoll
Ej utskickat, skjuts upp till nästa möte

3.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

4.

Rapportering regionala nätverk
a. Öst (EW)
Har nyligen haft årsmöte, Ebba Wadstein ny ordförande, presenterade övriga
styrelsen.
Planerar en afterwork vecka 26, och ett gruvseminarium vecka 35.
De har även planer på att annordna ett seminarie med arkeologer för att diskutera
bland annat säkerhet i samband med utgrävningar i förorenade områden.
Planer på eventuell uppföljning till NRM:s tidigare seminarium om upphandling.
b. Väst (MN) Ej närvarande – ingen rapportering
c. Syd (JKM) Ej närvarande – ingen rapportering
d. Stockholm-Mälardalen (AF) Ej närvarande – ingen rapportering

e. Nord (CJ)
Planerar seminarium i Luleå och Sundsvall tillsammans med räddningstjänsten,
för information om hur de arbetar i samband med akuta saneringar.
Seminarium om Miljökemi planerar att hållas i Umeå.
Eventuellt tema för NRM Norrs årsmöte är ”vad som är på gång i
gruvbranschen”.
5.

Rapportering Tematiska nätverk
a. Förorenade byggnader (IA)
Har haft ett stort antal möten och aktiviteter under våren och planerar ytterligare
telefonmöten och konferenser i höst.
b. Sediment (CR/PH) – Ingen ny information.

6.

Ekonomi
a. Månadsrapport för juli 2010 (MÖ)
Följer budget, lite större överskott från Vårmötet, exakta siffror nästa möte, något
större utgifter än beräknat för nya hemsidan, förmodligen pågrund av att ITadministrationen bokförts under fel post.
b. Placering av medel (MÖ)
Ekorola ska genomföra de placeringar som styrelsen beslutade förra mötet.
c. Fakturaspecifikationer från Ekorola (MÖ)
MÖ ska se över om det går att få specifierade fakturor till kooperativa
medlemmar. I dagsläget framgår det ej av fakturorna vilka medlemmar som
fakturorna avser.

7.

Godkännande av nya medlemmar (MS)
Ingen lista med nya medlemmar har erhållits för beslut om godkännande. Frågan
bordlägges till nästa möte.

8.

Planering av aktiviteter 20010/2011
a. MÖD (PH)
Sheraton Stockholm preliminärbokat 22 november, 4 jurister har tackat ja till att
delta och presentera utvalda domar från MÖD. Det kommer bli en workshop med
gruppdiskussioner tillsammans med juristerna. Program och budget snart klart,
PH ska skicka uppdragsbeskrivning efter semestrarna.
b. Riskvärdering/Skälighet (PH)
Bokat 11 september i Chokladfabriken i Malmö. Länsstyrelsen och
Naturvårdsverket har funderingar kring upplägg och program, vilket medför att
seminariet ev. inte kommer att genomföras. De har blivit inbjudna till att delta i
ett telemöte för att diskutera deras synpunkter på programmet. Program och
budget i princip klart, uppdragsbeskrivning på gång, PH skickar detta till
styrelsen efter semestern.
c. Vårmöte 2011 (CJ)
Deltagarna i arrangörsgruppen presenterades, arrangörsgruppen är i princip klar,
ska om möjligt kompletteras med någon från industrin. Förslag har inkommit att
mötet ska behandla problematiken kring laboratorieanalyser och risken att
proverna ej är representativa

9.

Information/kommunikation
a. Nyhetsbrev (PH)
Nästa nyhetsbrev kommer ut efter NORDROCS i september, och kommer att
innehålla reportage från NORDROCS, Stugsundsudden och NICOLE samt från
regionala aktiviteter.
b. Hemsida (PH)
Ett utkast till layout för nya hemsidan har kommit från AEC. Hemsidegruppen
har lämnat förslag på förändringar till AEC som ska återkomma med ett nytt
utkast samt ett mer detaljerat budgetförslag.

10.

Övrigt
a. Nordrocs (MS)
Arrangemanget går enligt planerna, organisationskommittén har möte igen den
13 augusti. I dagsläget verkar det bli tillräckligt med deltagare för att
arrangemanget ska bli av.
b. NICOLE, Trieste (PH)
PH deltog i NICOLE:s workshop i Trieste för NRM:s räkning. PH rapporterar att
det var ett intressant möte där många verksamhetsutövare deltog. NICOLE
fungerar som en inofficiell lobbyorganisation med arbetsgrupper som lämnar
förslag till EU-kommisionen. En utförligare redovisning av mötet kommer i
nyhetsbrevet i september. PH tror att medlemskap och deltagande i NICOLE är
värdefullt för medlemmarna i NRM. Styrelsen ska fatta beslut om fortsatt
deltagande i workshops efter att Peter har skrivit sin artikel samt uppgifter om
kostnader för deltagande utretts.
c. Eurodemo (MS) – Inte någon ny info. PH informerade om att Eurodemo kort
presenterades på NICOLE-mötet i Trieste. Konceptet med Eurodemo verkar bra
men det är i dagsläget oklart hur hemsidan ska användas. MS ska be Åsa Granath
rapportera lite om vad som händer i Eurodemo.
d. Rutiner för regionala avdelningars verksamhet (PH)
PH har haft möte med Malin Norin, de arbetar med att sammanställa ett
dokument som de kommer skicka till styrelsen samt regionala avdelningar för
kommentarer och ändringar.

11.

Kommande möten:
Nästa styrelsemöte i Köpenhamn, 14/9 kl 19.30 på styrelsens hotell, DGI Byen.

12.

Mötet avslutas

Peter Harms-Ringdahl
Ställföreträdande Sekreterare

Justeras:

Maria Sundesten
Ordförande

