Protokoll – möte nr 8, 2011-12-20
Styrelsemöte
Plats: Telefon
Tid:
20 december 2011, kl. 13-14
Närvarande
MS
Maria Sundesten, ordförande
IA
Ingegerd Ask, sekreterare
MB
Maria Berglund, kassör
MP
Maria Pajkull, ledamot
LA
Lennart Andersson, ledamot
HB
Helena Branzén, ledamot
VL
Victoria Larsson, suppleant
UL
Ulrika Larson, tillträdande koordinator
Reg. avdelningar & tematiska nätverk, adjungerade
EWa
Ebba Wadstein, NRM Öst
MN
Malin Norin, NRM Väst
EWo Eva Wuopio, NRM Norr
DL
David Lalloo, NRM Syd
PS
Per Samuelsson, Sedimentnätverket

Ej närvarande
JKE
Jurate Kumpiene, vice ordf
ÅA
Åsa Axheden, suppleant

Ej närvarande
AL
Anna Landfors, Förorenade byggnader
AF
Anna F Flerlage, NRM Mälardalen

1.

Mötets öppnande

2.

Genomgång av dagordningen

3.

Godkännande av föregående protokoll

4.

Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar

Godkändes.

Tidigare protokoll från möte nr 7, godkändes.

a. Öst (EWa). Ingen repr. Seminarium till våren under planering.
b. Väst (MN). Styrelsemöte genomfört i december. Afterwork genomförd om
inventering av föroreningssituationen i Centrala Älvstaden inför utveckling av
området. Seminarium om saneringen Kvillebäcken planeras i vår vid årsmötet i
slutet av feb. Arrangerar studiebesök dagen före vårmötet, förslag NVfinansierade saneringen vid Götaälv (Surte).
c. Syd (DL). Jul-pub genomförd i samarbete med SGF, dock som vanligt få deltagare.
I samband med årsmötet seminarium om media/riskkommunikation 1 feb.
d. Stockholm-Mälardalen (AFF). Ingen representant.
e. Nord (EWu). Ev seminarium i vår om provtagningsmetodik. Tyvärr ingen jul-pub
genomförd. Planeringsmöte i början av nästa år.

f. Sed (PS). Sedimentseminarium 7/2 i Stockholm, se pkt. 7.
g. FöBy (AL). Ingen representant. Telefonmöte i december.

5.

Ekonomi

6.

Medlemmar

7.

Planering av aktiviteter

8.

Information/kommunikation

a. Månadsrapport för oktober.
MB redovisade läget men hon ser mest utläggssidan och skulle vilja ha mer
inblick i intäktsidan.

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. Presentation av medlemsstatistik skjuts till nästa möte (MS).

a. Sediment (Per S, Maria P, Åsa) – sedimentseminarium 7/2 i Stockholm, Norra
Latin, muddring och efterbehandlingsmetoder, workshop på eftermiddagen.
Hittills 38 anmälda. Sista anmälan var 16/12, vi räknar dock med betydligt fler.
b. Vårmöte, 28-29 mars, 2012 (Tomas Henrysson, Peter (koord), Malin N (RM Väst),
Lennart, Maria P). Posthotellet. Programmet nästan klart. Parallella sessioner på
em dag 1. Planeringsmöte förra v. Stå up komiker eller magiker på gång. Ev.
möjlighet för utsällarna att ha en kvarts seminarium i separat rum alt. boka
möten med utställare. Två förslag på key note speaker finns. Inbjudan ut 12/1.
Tema: Saneringens nytta och konsekvenser ur ett nationellt och internationellt
perspektiv.
Sponsring av mötet från företag eller andra organisationer diskuterades och
styrelsen beslutade att inte tillåta sponsring från företag vid kommande
vårmöte. Frågan om sponsring hänskjuts till föreningsstämman. Vi tar upp frågan
igen på nästa möte.
c. 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 kommer. Emma Sigonius, NCC Teknik, kan vara en kandidat för arr.
gruppen.

a. Nordrocs 2012, Oslo (PHR)
Ingen ny info. Call for abstracts ute nu, sista datum 31 januari.

b. Eurodemo (MS)
Ingen ny info.
c. Nicole (HB)
Nytt call for abstract ute för konferensen "Water in Contaminated Land
Management" 13-15/6 2012.
d. Hemsida och nyhetsbrev (UL)
i. Nyhetsbrev nr 4 ute nu. Statistik för hur många som har öppnat brevet
(inkl. bilder) är 35%.
ii. Ulrika försöker lägga in det nya callet från NICOLE på hemsidan alt.
emaila ut. Övrig uppdatering hemsidan får anstå till Peter är tillbaka från
Australien.

9.

Övriga frågor

a. Styrelse 2012
Maria B tackar nej till fortsättning som kassör. Victoria L kommer inte heller att
vara kvar i styrelsen efter årsmötet i vår.
b. Årsmöteshandlingar – planering
Utkast tas fram till nästa möte:
Verksamhetsberättelse – MS och PHR
Verksamhetsplan – MS och UL
Budget – MB, MS och Ekorola
c. Bästa exjobb
Review-kommittén Ulrika L (sammankallande) och Helena B plus någon mer.
d. Övrigt
Lennart har kontakt med tidningen Recycling som har temanummer i mars varje
år om bl a förorenade massor. Förslag att vi är med på ett uppslag i tidningen
mot att de får delta kostnadsfritt vid vårmötet.
e. Idén att prova webbaserad 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.
f. 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 EBHsamordnarna 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? UL
kollar om intresse finns för samarrangemang med Näringslivet för Miljöchefer.
DL kollar SKL.

g. Tomas H har ställt frågan till PHR om Verksamhetsutövare kan ha ett eget
temanätverk? Jmf. NICOLE.Styrelsen välkomnar idén. PHR kollar om det kan
finnas intresse för detta bland verksamhetsutövare. Ytterligare ett temanätverk
för hamnar diskuterades. Viktoria får i uppdrag att undersöka om sådant
intresse finns.

10. Kommande möten
17 januari kl. 9-11
7 februari kl. 17-20
2 mars kl. 9-11

Telefonmöte
Stockholm (i samband med Sedimentseminariet)
Telefonmöte

11. Mötet avslutas
Sekreterare

Ingegerd Ask

Justeras
Maria Sundesten, ordförande

Godkända medlemmar 2011-12-20
Förnamn

Efternamn

Organisation

Malin
Liselotte
Markus
Anneli
Ulrika
Lars
Lena
Britta

Ekåsen
Franzén
Gustafsson
Liljemark
Palmér Nilsson
Rosenqvist
Torin
Wänström

Golder Associates AB
Golder Associates AB
Länsstyrelsen Östergötland
Liljemark Consulting
Empirikon Konsult AB
Golder Associates AB
Golder Associates AB
Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka

Företag:

Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka kommun
Liljemark Consulting

