Protokoll – möte nr 2, 2011-05-23--24
Kick-off
Plats: Krusenberg herrgård, Uppsala
Tid:
23-24 maj 2011
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Regionala avdelningar & tematiska nätverk,
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David Lalloo, ordf NRM Syd
Malin Norin, ordf NRM Väst
Ebba Wadstein, ordf NRM Öst
Per Samuelsson, Sedimentnätverket
Anna Landfors, Nätverket förorenade byggnader

1.

Mötets öppnande

2.

Presentation av deltagare

3.

Genomgång av dagordningen

4.

Godkännande av föregående protokoll

5.

Ekonomi

Ej närvarande

Ej närvarande
AF
Anna Fröberg Flerlage, ordf NRM
Mälardalen

MS öppnade mötet.

Vi gick laget runt och alla fick presentera sig.

Godkändes.

Samtliga fick några minuter att läsa igenom tidigare protokoll. Dessa godkändes och
kunde läggas till handlingarna.

a. Genomgång av budget

Budget för 2011 gicks igenom och ordföranden beskrev de olika ingående
posterna.
b. Månadsrapporter
Inga månadsrapporter har kommit in i år från Ekorola.

6.

Genomgång av nätverkets verksamhetsplan för 2010 (PH, MS)

7.

Genomgång av regionala avdelningars och temanätverks
verksamhetsplaner (representant för respektive avdelning)

Syfte och målsättning i verksamhetsplanen gicks igenom. De flesta arrangemang
genomförda, övriga är kommande inplanerade. Flera ämnen för diskussion:
nyhetsbrevet, internationellt utbyte, stöd till regionala avdelningar.

RM Väst – studiebesök Mölndal Hexion och temadag om arbetsmiljö planeras för hösten.
Studiebesök Kvillebäcken till våren. Även AW (pub) kommer att anordnas.
RM Norr – studiebesök Räddningstjänsten (ansvar vid utsläpp) i juni och S-vall till hösten.
Lunchseminarium S-vall (MKN och vattendirektivet) till hösten. Studiebesök/seminarium
Domsjö till hösten.
RM Öst – genomfört seminarium i april. studiebesök Askersund 31/5. Sommarpub.
Halvdagsseminarium (hantering massor) till hösten (jmf RM Syd). Uppföljning
seminarium om upphandling på idéstadiet. Möte om arkeologi i fjol.
RM Syd – Satsar på bredare arrangemang. Genomfört seminarium förra veckan om
Sorgenfriområdet i Malmö. Seminarium om H+ stadsdel. Pubar tillsammans med SGF.
RM Mälardalen – AW ganomfört den 19/5. Ingen ny information.
SED – Per S samordnar en arrangemangsgrupp. Kurs i sedimentprovtagning med SU i
augusti. Seminariedag om muddring planeras till feb 2012. Referensprojekt till hemsidan
och en ”Mind map” över sedimentfrågeställningen håller på att tas fram. Telefonmöten
per telefon ca varannan månad. Email-lista med ca 120 personer.
FÖ BY – Drygt 100 personer bjuds in till telefonmöten. Nästa möte i juni. Konferens 20/10
om åtgärder i Göteborg.

8.

Medlemmar

a. Godkännande av nya medlemmar
i. Korporativa:
Reconsil AB, Oilpollution Services Ltd och Helena Furst Miljökonsult AB
Samtliga godkändes efter att Oilpollution Services Ltd’s hemsida kollades.
ii. Enskilda
Se lista. Samtliga godkändes.

9.

Genomgång av medlemsstatistik (PH)

PHR hade förberett ett stapeldiagram över nätverkets fördelning över bransch.
Medlemmar behöver fylla i vilken bransch de tillhör. Ännu så länge är statistiken skev.
PHR har just påmint alla medlemmar om detta och påminner igen.

10. Föreningens mål

Genomfördes som diskussion i grupper om 4 med utgångspunkt från uppsatta mål i
verksamhetsplanen. Några återkommande punkter är:
• Öka kontaktytorna – bredda nätverket?
• Målgrupper i andra branscher/branschföreningar
• Internationell utblick efter NORDROCS, andra länder, ConSoil
• Nätverket på Facebook och Twitter - redan bestämt, genomförs inom kort.

11. Samverkan mellan nätverket och regionala avdelningar

Stöttning till regionala avdelningar diskuterades. Utbyte mellan regionala avdelningar, t
ex samarrangemang tenderar troligen att bli så stort att detta bör föreslås som nationellt
arrangemang.
Samtliga regionalavdelningar och tematiska nätverk ombads att skicka in dokumentation
till koordinatorn, speciellt efter ett arrangemang för publicering i Nyhetsbrevet.
Ordföranden påminde även om att regionala/tematiska avdelningar är adjungerade på
styrelsemöten just för att alla ska få information om vad som är på gång. Om ordf. inte
kan medverka är det lämpligt med en ersättare alt. skicka in information före mötet till
nätverkets ordf. eller koordinator.

12. Planering av aktiviteter 2011-2012 (grupparbete och sammanfattande
diskussion)
Generellt planeras 2 nationella arrangemang under hösten och 3 under våren (inkl.
vårmötet). PHR visade utvärderingen från Vårmötet med förslag till kommande teman.

Vårmötet 2012
Plats bestämdes till Göteborg, tid till v. 12, förslag 21-22 mars, 2012.
Förslag till arrangörsgrupp: Peter (koord), Malin N (RM Gbg), Lennart, Maria P.
Resterande deltagare får arrangörsgruppen själva besluta om. Tomas Henrysson förslag
till möteskoordinator, PHR frågar honom.
Tema (efter diskussion, se Bilaga 1): Saneringens nytta och konsekvens i ett nationellt och
internationellt perspektiv (arrangörsgruppen får ta fram lämplig formulering).
Dela upp mötet i parallella sessioner för att få spets och bredd samtidigt.
Studiebesök på seneftermiddagen före mötet (förslag: Kvillebäcken).
Endagsarrangemang (samordnare understruken)
Förorenade byggnader, åtgärder (Anna LL, Lennart) – Göteborg, seminarium 20 oktober,
lyft till nationellt arrangemang.

Upphandling (Helena B, Maria S, Ebba) – seminarium i november i Malmö
Sediment, muddring (Per S, Maria P, Åsa, WSP repr.) – sedimentseminarium prel. 7/2 i
Stockholm, lyft till nationellt arrangemang.
Arbetsmiljörisker (Ebba, Anna LL, Anna B, Mårten Osanius - Golder, Malmgren-KTH) –
Stockholm i maj 2012

13. Information/kommunikation

a. Rapportering från Vårmötet (PHR)
Utvärderingen från deltagare genomgående positiv. Professionell moderator –
blandad kritik. Ingen debatt, de flesta var överens.
b. Nordrocs 2012 (MS)
MS åker på första mötet i Norge den 23 juni. Efter det behöver hon lämna över
till annan representant. Förslag: PHR.
c. Eurodemo (MS)
Sammanställning av åtgärdslösningar. NRM avvaktar med eventuellt deltagande
tills det ha hänt mer i projektet. Åsa Granath fortsätter att bevaka.
d. Nicole (MS)
MS står som representant och får gratis avgift på möten. Hon har dock oftast
inte tid att åka. Styrelsen beslutade att byta representant till Helena B.
Idén att dessutom lotta ut en eller flera par platser till medlemmar som anmäler
intresse till NICOLEs konferenser bordlades till nästa möte (MS, PHR, Helena B).
e. Hemsida och nyhetsbrev
PHR visade hur nya hemsidan fungerar och hur regionala och temaavdelningar
lägger in sina arrangemang. Månadsutskick i form av email kommer
fortsättningsvis att skickas ut av koordinatorn.
PHR gör ett utskick till styrelsen med en test av nyhetsbrev via hemsidan.
Diskussionen om nyhetsbrevet ska vara en separat pdf som idag eller göras via
hemsidan tas upp igen på nästa möte.
Under kick offen startades en kommentarfunktion vid varje arrangemang på
hemsidan. Styrelsen beslutade att skriva kommentar ska vara helt öppet (ingen
inloggning krävs) under en testperiod.

14.

Rutiner för styrelse och regionala avdelningar
Dokumentet gicks igenom. Eventuella frågor summeras på nästa styrelsemöte.

15.

Bokning av mötesdatum för styrelsen
17 juni kl. 13-15
Telefonmöte
23 augusti kl. 13-15 Telefonmöte
20 september kl. 9-11 Telefonmöte
20 oktober kl. 17-20 Göteborg (i samband med seminarium Förorenade byggnader)

23 november kl. 17-20 Malmö (i samband med seminarium Upphandling)
20 december kl. 9-11 Telefonmöte
17 januari kl. 9-11
Telefonmöte
7 februari kl. 17-20
Stockholm (i samband med seminarium Sediment)
2 mars kl. 9-11
Telefonmöte
16.

Mötet avslutas

MS tackade alla för två intensiva dagar.

Sekreterare

Ingegerd Ask

Justeras

Maria Sundesten, ordförande

Bilaga 1
Planering av aktiviteter 2011-2012 (grupparbete och sammanfattande
diskussion)

Generellt planeras 2 nationella arrangemang under hösten och 3 under våren (inkl. vårmötet).
PHR visade utvärderingen från Vårmötet med förslag till kommande teman.
Diskussion 23 maj
Grupp 1
Upphandling
Ekotox, markmiljö, markfunktion
Arbetsmiljö och humantox, luftmätningar, omgivningspåverkan: områdesskydd.
Grupp 2
Juridisk praxis
Exploatering – förorening över flera fastigheter.
Lyfta seminarium om stadsdelar ex. H-borg, Malmö, Umeå
Arbetsmiljöverket, Stlm
Vårmöte i Göteborg med internationell utblick. Upphandling, avfallshantering, studiebesök Noa.
Grupp 3
Arbetsmiljö
Upphandlingar – omvandling till entreprenaddokument, lyfta RM Öst till nationellt.
Kostnads-Nytto analys, verkliga risker, human och miljö. Samhällsnyttoanalys görs vid
väg/järnvägsbygge, sänkning av radonhalt mm. Myndigheten måste vara med och svara upp.
Förorenade byggnader
Grupp 4
Arbetsmiljörisker
Verksamhetsutövare kombinerat med entreprenörsseminarium, processen, ansvarsfrågor.
Muddring. SMOCS-projektet.
Exponering vid stabilisering.
Markmiljö – laktester missvisande?
Internationell utblick – vilka frågor är aktuella i andra länder, hur arbetar men i andra länder?
Skydd av markmiljö, återanvändning och klassning av massor.
Hur används beräkningsverktyget? Utbildning planeras för kommuner, behöver andra aktörer det
också?

Diskussion 24 maj
Vårmötet – förslag till tema
Toxikologi (human)
Juridik
Avfall
Internationell utblick – t ex hur skiljer sig Danmark och Sverige
Ekotox (markmiljö, markfunktion, metoder)
Kostnadseffektivitet/kostnadsnytta
Stabilisering (markskydd, exponering, laktester)
Återanvändning, klassning av massor
Bidragsfinansierade projekt (kostnader, erfarenhetsåterföring, är manualen alltid tillämpbar?,
utvärdering, sammanställning, projektledning, vad funkar bra, problem)
Miljömålen kontra miljöbalken – debatt?
Vad kan vi acceptera att lämna kvar?
Förslag till övergripande tema:
Saneringens nytta och konsekvens i ett nationellt och internationellt perspektiv (arrangörsgruppen får
formulera om om det behövs)
Ta in miljöpolitiker i Gbg.
Representant från miljödomstolen
Övrigt:
Verksamhetsutövare/processer och ansvarsfrågor
Förändrad markanvändning (industri-bostad)
Företagsmiljöskulder – redovisning och avsättning av ekonomiska medel
Krav på pågående verksamheter

Endagsarrangemang (samordnare understruken)
Förorenade byggnader, åtgärder (Anna LL, Lennart) – Göteborg, seminarium 20 oktober, lyft till
nationellt arrangemang.
Upphandling (Helena B, Maria S, Ebba) – seminarium i november i Malmö
Sediment, muddring (Per S, Maria P, Åsa, WSP repr.) – sedimentseminarium prel. 7/2 i
Stockholm, lyft till nationellt arrangemang.
Arbetsmiljörisker (Ebba, Anna LL, Anna B, Golder, Malmgren-KTH) – Stockholm i maj 2012
Humantox för de som arbetar på förorenade områden

