Protokoll – möte nr 6, 2011-10-20
Styrelsemöte
Plats: Palace Huset – Brunnsparken, Göteborg
Tid:
20 oktober 2011, kl. 17-19.
Närvarande:
Styrelsen
MS
Maria Sundesten, ordförande
MB
Maria Berglund, kassör
MP
Maria Pajkull, ledamot
LA
Lennart Andersson, ledamot
JKE
Jurate Kumpiene, ledamot
IA
Ingegerd Ask, sekreterare – via Skype
HB
Helena Branzén, ledamot – via Skype
PHR
Peter Harms-Ringdahl, koordinator
UL
Ulrika Larsson, tillträdande koordinator

Ej närvarande
VL
Victoria Larsson, suppleant
ÅA
Åsa Axheden, suppleant

Regionala avdelningar & tematiska nätverk,
adjungerade
AL
Anna Landfors, Förorenade byggnader
CJ
Christin Jonasson, ordf NRM Norr
MN
Malin Norin, ordf NRM Väst
DL
David Lalloo, ordf NRM Syd

Ej närvarande

1.

EW
PS
AF

Ebba Wadstein, ordf. NRM Öst
Per Samuelsson, Sedimentnätverket
Anna Fröberg Flerlage, ordf NRM Mälardalen

Mötets öppnande
MS öppnade mötet. IA är med via Skype med dålig uppkoppling, PHR valdes därför till
sekreterare för mötet.

2.

Genomgång av dagordningen
Godkändes.

3.

Godkännande av föregående protokoll
Tidigare protokoll från möte nr 5, godkändes.

4.

Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar
a. Öst (PHR, info från EW) Öst planerar styrelsemöte den 5 dec där de bl.a. kommer
att diskutera kommande årsmöte samt vårens program. Dessutom pågår
förberedelse för en eftermiddags-/kvällsträff (ca kl 15-17) om fysisk planering i
jan/feb under rubriken Förorenad mark i olika planskeden.
b. Väst (MN) – Utlägg, 5500 kr, för studiebesök på Hexion godkändes av styrelsen.
Planerar after work 17 november.
c. Syd (DL) Planerar att hålla ett seminarium om riskkommunikation i november.

d. Stockholm-Mälardalen (PHR, info från AF) Planerar en afterwork och ett
seminarium i samband med årsmöte.
e. Nord (CJ) Planerar studiebesök i Holmsund i oktober/november
f. Sediment (PHR) Planerar seminarium om muddring av sediment 7 februari 2012.
g. Förorenade byggnader (AL) Inga direkta planer nu, men är nöjda med dagens
seminarium som var väldigt lyckat.

5.

Ekonomi
a. Månadsrapport för september.
MB redovisade månadsrapport för september, inga större förändringar har skett
sedan senaste mötet. MB ifrågasatte redovisningen av kostnader och intäkter
från Vårmötet 2011 där utfallet är markant lägre än budgeterat. PHR och MS
informerade om att detta beror på att konferensarrangören Resia hanterade de
flesta kostnader och samtliga intäkter och sedan betalade ut överskottet till
NRM.

6.

Medlemmar
a. Godkännande av nya medlemmar.
i. Korporativa
Samtliga ansökningar från korporativa medlemmar godkändes, se bifogad
lista i slutet av protokollet.
ii. Enskilda
Samtliga ansökningar från enskilda medlemmar godkändes, se bifogad
lista i slutet av protokollet.
b. Medlemsstatistik redovisades av PH. Antalet medlemmar sedan förra
redovisningen har ökat med ca 40 personer (818 totalt nu) om man räknar in att
ca 40 personer har raderats ur registret på grund av inaktuella e-postadresser.
Medlemsantalet har ökat inom samtliga branscher. Styrelsen beslutade att en
påminnelse ska skickas ut för att påminna medlemmarna om att uppdatera
bransch i registret och därefter ska PHR och MS ska gå igenom listan med alla
medlemmar som saknar bransch och uppdatera registret efter förmåga. Övriga i
styrelsen konsulteras vid behov.

7.

Planering av aktiviteter
a. Förorenade byggnader, åtgärder (AL, LA) – Göteborg, seminarium 20 oktober,
lyft till nationellt arrangemang.- Det var mycket bra föreläsningar, och 75
personer deltog. Alla på mötet var nöjda med dagen.
b. Upphandling (HB, MS, EW, DL, PHR, UL) – seminarium 23 november i Malmö.
Arrangörsgruppen är mycket nöjd med att Björn Lindbom ska vara moderator.

Ulrika rapporterade att ca 40 personer anmälda utöver fria deltagare. Styrelsen
beslutade att vi genomför seminariet även om vi inte får in fler anmälningar.
c. Sediment, muddring (PS, MP, ÅA, WSP repr.) – sedimentseminarium 7/2 i
Stockholm, nationellt arrangemang. Under planering.
d. Vårmöte, prel. 28-29 mars, 2012 (Tomas Henrysson, PHR, MN, LA, MP) – PHR
redovisade att vi kommer att hålla till i Clarion Hotel Post, vilket styrelsen tyckte
lät bra. Förslag på föredrag är utredningar av faktiska effekter av
efterbehandling, vilka studier finns? MCN håller på med en studie i Marieberg
som kan vara intressant. Förslag om att vi ska titta på vilka halter som tillåts i
jord och vilka halter som förekommer i vardagsmaterial som kläder och möbler.
Linnéuniversitetet håller på med en bottenfaunastudie.
e. Arbetsmiljörisker (MB EW, AL, Mårten Osanius (Golder), Malmgren (KTH) –
Stockholm i maj 2012 – MB har skickat ut mötesförfrågan till startmöte.

8.

Information/kommunikation
a. Nordrocs 2012 (PH) Agreement är underskrivet av alla parter, call for abstracts
går 31/10 2011, och hemsidan är i princip klar.
b. Eurodemo (MS)
Ingen ny info.
c. Nicole (HB)
d. Nicole (HB) styrelsen beslutade att vi ska försöka delta vid möte i Rotterdam 1618/11 2011. Styrelsens förslag är att DL eller MN åker.
e. Hemsida och nyhetsbrev
i. Status – Ulrika och Peter arbetar med att ta fram ny layout på
nyhetsbrevet. Inget nytt med hemsidan.
ii. Sociala medier (Facebook, Twitter) – PHR ska uppdatera oftare.

9.

Kommande möten
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

10. Mötet avslutas
MS avslutar mötet.

Sekreterare för mötet

Peter Harms-Ringdahl

Justeras:

Maria Sundesten, ordförande

Godkända medlemmar 2011-10-20
Enskilda medlemmar
Förnamn
Per-Johan
Ulrika
Nanna
Anders
Katarina
Emil
Karin
Ira
Christina
Linnea

Efternamn
Ahlström
Bark
Andersson
Bergendahl
Erkberg
Lindström
Lindvall
Markeryd
Nilsson
Rydell
Ahlström
Sörenby

Organisation
Scantec Miljöinstrument AB
Grontmij AB
Renova AB
White arkitekter AB
Nordanstigs kommun
EDP Consult
Efecto
Bjerking AB
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB
Ramböll

Korporativa medlemmar
Företag:
Renova AB
Nordanstigs kommun

Bransch
Sanering och Mottagning
Kommun

Kontaktperson
Nanna Bergendahl
Katarina Lindström

