
 

 
 

 

Protokoll – Möte nr 7,  2011-01-11 
 

Plats Telefonmöte 
Tid 11 januari 2011, kl. 09.00 – 10.00 
   
Närvarande  Ej närvarande 
MS Maria Sundesten, ordförande   
CR Christer Ramström, v sekreterare   
AD Anderas Drott, sekreterare   
MÖ Michael Öhman, kassör   
HE Henrik Ekman, v ordförande   
JKE Jurate Kumpeiene, ledamot   
YA Yvonne Andersson-Sköld, leda-

mot 
  

IA Ingegerd Ask, suppleant   
ÅA Åsa Axheden, suppleant   
  PH Peter Harms-Ringdahl, 

 koordinator  
Regionala avdelningarna & Tematiska närverk  Ej närvarande  
CJ Christin Jonasson, adjungerad. 

ordförande Nord 
JKM Jesper Karlström, adjungerad, ordförande Syd 

AK Ann-Kristin Karlsson, tematiska 
nätverket för Förorenade byggna-
der 

AF Anna Fröberg Flerlage, adjungerad, ordförande 
Mälardalen 

  MN Malin Norin, adjungerad, ordförande, Väst 
  EW Ebba Wadstein, adjungerad, ordförande Öst 
  AW Ann-Sofie.Wernersson, tematiska nätverket Förore-

nade Sediment 

 
Dagordning 
 

1. Mötets öppnande 
MS hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade mötet för öppnat. 
 

2. Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes. 
 

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes 
 

4. Rapportering regionala nätverk 
a. Öst (EW) – ingen rapport. 
b. Väst (MN) – ingen rapport. 
c. Syd (JK) – ingen rapport. 
d. Stockholm-Mälardalen (AF) – ingen rapport. 
e. Nord (CJ) – CJ meddelade att inte mycket har hunnit hända ännu på nya året.  

 
5. Rapportering Tematiska nätverk 

a. Förorenade byggnader (AK) 
Ett temamöte hölls den 1 december om åtgärdsalternativ för förorenade byggna-
der. Det var ett stort intresse för detta tema och 39 personer anmälde sig. Mötet 
hölls via telefon och netviewer. 
 
Datum för temamöten via netviewer och telefon var bestämt till den 3 februari, 4 
maj, 19 oktober och 8 december, men eftersom det första datumet kolliderar med 
Renare marks seminarium kommer mötet att flyttas till annat datum som inte är 



 

 
 

 

avgjort ännu. Info om när mötet hålls kommer att läggas ut på hemsidan så fort 
det är spikat. Det första mötet kommer att handla om ett förslag på utvecklings-
projekt om att ta fram en branschbok om förorenade byggnader. Det är Lena 
Knutsson Udd och Ida Wedin som har tagit fram förslaget. Lena och Ida är indu-
striantikvarier och kommer att vara med på mötet och presentera sitt förslag. 
 
I september vill avdelningen ha en nätverksträff i Göteborg med temat ”åtgärder 
för förorenade byggnader”.  
 
Ann-Kristin kommer att avgå som sammankallande för nätverket.  Hon kommer 
att lämna förslag på ny samordnare till styrelsen i Renare mark så snart någon är 
utsedd. 
 

b. Sediment (AW via CR) 
CR meddelar att AW skickat ett e-brev till alla som stå med på det tematiska nät-
verkets sändlista med uppmaningen att man är välkommen att höra av sig och 
delta i planeringen av årets aktiviteter. 

 
6. Planering av aktiviteter 20010/2011  

a. Workshop - Forskning om markprocesser (PH via MS) 
Enligt meddelande från PH har det inte kommit in särskilt mycket anmälningar 
till workshopen ännu. Krister Honkonen kommer att skicka ut en påminnelse till 
alla medlemmar. 

   
b. Vårmöte 2011 (PH/CJ) 

Allt går enligt planerna för vårmötet. Det har kommit in många bra abstracts.    
Naturvårdsverkets generaldirektör är inbjuden. Förberedelserna fortsätter enligt 
plan. 
   

c. 10-årsjubileum (PH via MS) 
PH har undersökt med Cirkus Cirkör om att göra en kortare show på vårmötet i 
Sundsvall för att uppmärksamma NRM: s 10-årsjubileum. En 15 min föreställ-
ning skulle kosta 30 000 kr vilket är en hel del. Andra alternativ kommer därför 
att undersökas. 
 
BESLUT 
Med beaktande av det goda budgetläget (se p 7.a) beslutar styrelsen att acceptera 
kostnaden för en föreställning på vårmötet med Cirkus Cirkör på 30 000 kr för att 
uppmärksamma Nätverkets 10-årsjubileum 

 
d. In Situ (MS/HE) 

Ett inledande planeringsmöte har hållits. SGF kommer att hålla seminarium på 
samma tema så där krävs en kontakt. MS tar kontakt med SGF för avstämnings-
möte. Datum har spikats till 31maj, bokning av lokal pågår. HE, PH och MS fort-
sätter planeringen. 

 



 

 
 

 

7. Ekonomi  
a. Månadsrapport för november 2010 (MÖ) 

Resultaten ser bra ut och det lutar åt ett överskott på ca 180 000 kr på årsbasis. 
Med tanke på att budgeten var underkalkylerad med ca 120 000 kr så pekar allt 
på ett rejält överskott för verksamhetsåret 2010. 
 
BESLUT 
Styrelsen godkänner redovisningen. Styrelsen är även beredd att satsa på ett fram-
trädande av Cirkus Cirkör på vårmötet 2010 i Sundsvall. 
 

b. Budgetuppföljning (MÖ/PH) 
Ett ”budgetmöte” kommer att hållas den 2 februari med MS, MÖ och PH som 
deltagare. 
 

8. Godkännande av nya medlemmar (MS) 
a. Korporativa  

Holger Andreasen AB - representerar utländska bolag främst inom tre produkt-
områden; Materialanalys, Oförstörande provning och Security. 14 anställda i 
Örebro. Har bland annat XRF- Niton i sitt sortiment. kontakt: Mikael Åhman. 
 

b. Enskilda 
Lisa Bergquist - WSP 
Sven-Erik Nilsson - Treman HB  
Linda Fredberg - Bjerking AB 
Mikael Gilbertsson - Eurofins 
 
BESLUT 
Styrelsen godkänner ansökningarna och hälsar de nya medlemmarna varmt väl-
komna till Nätverket Renare Mark.  
 
Styrelsen ger även PH i uppdrag att ta fram relevant statistik för antalet medlem-
mar och redovisa detta på nästkommande styrelsemöte. 

 
9. Information/kommunikation 

a. Nyhetsbrev (PH via MS) 
PH meddelar att ett nytt nyhetsbrev kommer ut efter forskarmötet den 3 feb. 
 

b. Hemsida – status (PH via MS) 
MS kommer att maila en webbadress till en hemsida där styrelsen uppmanas att 
testa de funktioner som finns inlagda. 
  

c. Webbmaster 2011 (MS) 
PH har meddelat att den nya hemsidan kommer att vara enkel att sköta och att 
han gärna tar på sig uppdraget att sköta hemsidan under 2011.  
 
BESLUT 
Styrelsen ger koordinatorn i uppdrag att även vara webbmaster för nätverkets 
hemsida under 2011. Om efterträdande koordinator inte är intresserad av att vara 
webbmaster kan styrelsen ge uppdraget till någon annan i organisationen. 
 



10. Övrigt
a. Rutiner för regionala avdelningars verksamhet (PH)

Ett rörslag lämnades om att försöka samordna de olika rutindokumenten vad
gäller tillgänglig koordinatortid (20 tim) för regionala nätverk och de tematiska
nätverken och att skrivningen blir samstämmig.

BESLUT
Styrelsen ger koordinatorn i uppdrag att samordna skrivningen i rutindokumenten
om tillgänglig koordinatortid upp till 20 tim per år rör respektive regional avdel-
ning och tematiskt nätverk alternativt ersättning rör utlägg upp till motsvarande
kostnad. Styrelsen ger även koordinatorn att samordna dessa dokument med sty-
relsens rutindokument så att endast ett dokument finns rör röreningens rutiner.

b. Styrelsen 20 Il (MS)
MS ställer frågan till styrelsen om vilka som vill/kan och vilka som inte vill/inte
kan delta i styrelsearbetet för nästkommande verksamhetsår.
lA och MS kan tänka sig att fortsätta i styrelsen och MS kan även tänka sig om-
val som ordförande i ytterligare 1 år om inte valberedningen har något annat för-
slag. HE, YA och CR kommer att lämna styrelsen. AD och MÖ vill fundera yt-
terligare några dagar och återkommer till MS med besked.

BESLUT
MS lämnar styrelsemedlemmarnas besked till valberedningen.

c. Förberedelser för årsmötet (MS)
Ett arbetsmöte där aktuella handlingar tas fram kommer att hållas den 2 februari
med MS, MÖ och PH som deltagare.

d. Bästa ex-jobb (PH)
PH meddelar att han ännu inte har hunnit tillfråga den tänkta juryn men att han
avser göra det inom kort.

11. Kommande möten:
- Fysiskt möte, Stockholm, 3/2 2011 i samband med forskarseminarium

12. Mötet avslutas
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Christer Ramström
Sekreterare Justeras:
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Maria Sundesten
Ordrörande
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