Protokoll – möte nr 7, 2011-11-23
Styrelsemöte
Plats: Malmö
Tid:
23 november 2011, kl. 16.45-18.45
Närvarande
MS
Maria Sundesten, ordförande
IA
Ingegerd Ask, sekreterare
MB
Maria Berglund, kassör – via skype
MP
Maria Pajkull, ledamot
JKE
Jurate Kumpiene, vice ordf – via skype
VL
Victoria Larsson, suppleant - telefon
ÅA
Åsa Axheden, suppleant
PHR
Peter Harms-Ringdahl, koordinator
UL
Ulrika Larsson, tillträdande koordinator
Regionala avdelningar & tematiska nätverk,
adjungerade
EW
Ebba Wadstein, NRM Öst - telefon
MN
Malin Norin, NRM Väst
CJ
DL

Christin Jonasson, NRM Norr - skype
David Lalloo, NRM Syd

1.

Mötets öppnande

2.

Genomgång av dagordningen

Ej närvarande
LA
Lennart Andersson, ledamot
HB
Helena Branzén, ledamot

Ej närvarande
AL
Anna Landfors, Förorenade byggnader
AF
Anna Fröberg Flerlage, NRM
Mälardalen
PS
Per Samuelsson, Sedimentnätverket

Godkändes.

3.

Godkännande av föregående protokoll
Tidigare protokoll från möte nr 6, godkändes.

4.

Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar
a. Öst (EW). Syrelsemöte december. Seminarium till våren under planering.
b. Väst (MN). Höst after-work med omvandling av centrala Älvstranden. Till våren
ev. seminarium om saneringen Kvillebäcken. Ingen representant. Planeringen för
vårmötet pågår för fullt.
c. Syd (DL). Jul-pub 6/12. I samband med årsmötet seminarium om
media/riskkommunikation.
d. Stockholm-Mälardalen (AFF). Ingen representant. En after-work planeras.
e. Nord (CB). Studiebesök i Holmsund inställt. Ev seminarium i vår om
provtagningsmetodik. Ev. jul-pub på tre orter.

f. Sed (PS). Ingen representant. Sedimentseminarium 7/2 i Stockholm, programmet
nästan klart.
g. FöBy (AL). Ingen representant. Seminariet i Göteborg genomfört 20/10.
Telefonmöte i december.

5.

Ekonomi
a. Månadsrapport för juli-aug.
MB redovisade att vi går plus tack vare de senast seminarierna.

6.

Medlemmar
a. Godkännande av nya medlemmar.
i. Korporativa
Samtliga organisationer godkändes, se bifogad lista i slutet av protokollet.
ii. Enskilda
Samtliga nya medlemmar godkändes, se bifogad lista i slutet av
protokollet.
b. Ingen medlemsstatistik till mötet idag men koordinatorerna kollar
branschstatistik till nästa möte.

7.

Planering av aktiviteter
a. Upphandling (Helena B, Maria S, Ebba) – seminariet genomfört med gott resultat
på Chokladfabriken Malmö, ca 75 pers. Lite stressigt på slutet. Borde även haft
kvinnliga talare samt någon entreprenör.
b. Sediment, muddring (Per S, Maria P, Åsa) – sedimentseminarium 7/2 i
Stockholm, Norra Latin, muddring och efterbehandlingsmetoder, workshop på
eftermiddagen. Inbjudan inte ute än.
c. Vårmöte, nytt datum 28-29 mars, 2012 (Tomas Henrysson, Peter (koord), Malin
N (RM Väst), Lennart, Maria P). Budgetförslag finns. SGI ny medarrangör
tillsammans med NV och SGU, dock lägre summa från NV denna gång. Ca 55
abstracts har kommit in, många föreslås för poster. Programmet nästan klart.
Parallella sessioner på em dag 1. Mingelkvällen före blir troligen på en båt,
konferensen blir på Posthotellet. Yvonne Ohlsson har tackat ja till
moderatorrollen för hela vårmötet. Flera förslag på key note speaker finns. MP
och MN återkommer med förslag till underhållning. Konferensbyrå Resia. Tema:
Saneringens nytta och konsekvenser ur ett nationellt och internationellt
perspektiv.
Sponsring av mötet från företag eller andra organisationer diskuterades. Vi tar
upp frågan igen på nästa möte. Underskrift av bokning av möteskoordinator på
bokningsbekräftelse får ske om det är i linje med styrelsens beslut om budget
mm.

d. Arbetsmiljörisker inklusive humantox (arbetande i förorenade omr) (Ebba, Anna
LL, Maria B, Mårten Osanius - Golder, Malmgren-KTH, Ulrika (koord.) –
Stockholm i maj 2012. Ett första möte har hållits dock med endast 2 personer.
Mer info till nästa möte.

8.

Information/kommunikation
a. Nordrocs 2012, Oslo (PHR)
Call for abstracts ute nu, sista datum 31 januari. Påminnelse på hemsidan och i
nyhetsbrevet innan jul. Relativt dyr deltagaravgift för mötet i Oslo.
b. Eurodemo (MS)
Ingen ny info.
c. Nicole (HB)
Malin N har varit på mötet i Rotterdam 16-18/11. Ev. konferens i Sverige, ha en
dag för Nicole och en dag med Renare Mark? Ta med oss detta till nästa år.
d. Hemsida och nyhetsbrev (PHR, UL)
i. På hemsidan har ett par nyheter försvunnit igen, Peter försöker åtgärda.
Nyhetsbrev nr 4 kommer före jul.
ii. Peter fortsätter med Facebook, intresset för Twitter har ökat. Ulrika
förslår en inloggning för vårmötet. Att man kan gå in och skriva under
vårmötet och kunna vinna ngt pris.

9.

Kommande möten
20 december kl. 13-15
17 januari kl. 9-11
7 februari kl. 17-20
2 mars kl. 9-11

Telefonmöte OBS ändrad tid!
Telefonmöte
Stockholm (i samband med seminarium Sediment)
Telefonmöte

10. Övriga frågor
Idén att prova web-baserad lösning för sedimentseminariet eller annat möte nästa år
väcktes. Men att även deltagare över webben betalar en deltagaravgift. Peter och Ulrika
utreder frågan till nästa möte.
DL informerade om att Länsstyrelserna har ett internt nyhetsbrev om vad som händer
inom ebh på myndighetssidan. DL kollar om Renare Mark får ha blänkare med där. Borde
vara ett bra sätt att få ut information om nätverket via ebh-samordnarna på Lst och
vidare ut till alla kommuner. Finns det andra specifika nätverk där vi har medlemmar som
vi kan nyttja för att få ut information? Samarrangemang med Näringslivet för
Miljöchefer? UL kollar. DL kollar SKL.

SGU vill ha inspel till en enkät samt lägga ut ny rapport om inventering av upplevda
effektivitetshinder och kunskapsluckor inom EBH-området. Länk finns på hemsidan under
”Länkar” men få besöker denna sida. Förslag att vi regelbundet tar med blänkare i
nyhetsbrevet om nya rapporter/litteratur.
Tomas H har ställt frågan till PHR om Verksamhetsutövare kan ha ett eget temanätverk?
Jmf. NICOLE. Viktoria om hamnar? PHR kollar intresset för detta.

11. Mötet avslutas
Sekreterare

Ingegerd Ask

Justeras
Maria Sundesten, ordförande

Godkända medlemmar 2011-11-23
Förnamn
Erik
Annika
Marie
Ida
Sara
Jan-Olof
Arne
Ellen
Sara
Maria
Jeanette
Anna

Efternamn
Björklund
Blix
Blomé
Florberger
Johansson
Levin
Moberg
Samuelsson
Scherlin
Smeder
Stemne
Whittaker

Företag:
Schakt i Väst Entreprenad AB
Fenix Environmental AB
Akzo Nobel AB

Organisation
Schakt i Väst Entreprenad AB
Norconsult AB
Länsstyrelsen
21200-1546
Eurofins Environment Sweden AB
Fenix Environmental AB
Ragn-Sells Miljökonsult AB
NCC Teknik
Länsstyrelsen
Akzo Nobel AB
SSAB Merox AB
Cogent Environmental

