Protokoll – möte nr 2, Kick-off 8-9 maj, 2012
Styrelsemöte
Plats: Golder Associates, Stockholm
Tid:
8-9 maj 2012
Närvarande
MS
Maria Sundesten, ordförande
IA
Ingegerd Ask, sekreterare (end. 9 maj)
HH
Helena Hinrichsen, kassör
LA
Lennart Andersson, sekreterare
HB
Helena Branzén, ledamot (via telefon 10-12, 9 maj)
JKE
Jurate Kumpiene, ledamot
ÅA
Åsa Axheden, suppl./vice sekreterare
MN
Malin Norin, suppl./vice ordförande (end. 9 maj)
UL
Ulrika Larsson, nätverkskoordinator
TH
Thomas Henrysson, vårmöteskoordinator (end. 9 maj)
PHR
Peter Harms Ringdahl, Webredaktör
Reg. avdelningar & tematiska nätverk, adjungerade
CJ
Christin Jonasson, NRM Norr
NA
Niklas Ander, NRM Väst
KP
Karin Persson, NRM Syd
PS
Per Samuelsson, Sedimentnätverket
PA
Per Axelsson, NRM Öst

1.

Mötets öppnande

2.

Genomgång av dagordningen

Ej närvarande
MP
Maria Pajkull, ledamot

Ej närvarande
ALL
Anna Landfors, Förorenade byggnader

Godkändes med tillägg att styrelsen behöver konstituera sig, vilket infördes som nästa
punkt på dagordningen.

3.

Styrelsens konstituerande
Styrelsen kunde inte konstituera sig vid det tidigare konstituerande mötet 2012-04-23,
varvid det beslutades att nytt försök skulle göras på styrelsemötet i samband med kickoffen 2012-05-08. Rollfördelningen i styrelsen ser nu ut enligt följande:
Ordförande:
Maria Sundesten
Vice ordförande (även suppleant):
Malin Norin
Sekreterare:
Lennart Andersson
Vice sekreterare (även suppleant): Åsa Axheden
Kassör:
Helena Hinrichsen
Ledamöter:
Ingegerd Ask
Maria Paijkull
Helena Branzén
Jurate Kumpiene

4.

Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från möte nr 1, 2012-04-23, godkändes. Även protokoll från tidigare styrelses
möte nr. 11, 2012-03-02 godkändes.

5.

Ekonomi
a. Månadsrapport för mars.
Resultat- och balansrapport diskuterades och godkändes.
b. Övrigt
Maria informerade Helena om hanteringen av ekonomin och det nya systemet
från Ekorola. Diskussion hölls om vad som gäller för inbjudna talare vid olika
arrangemang, bestämdes till att ersättning ges till en talare, och att övriga står
för sina kostnader. För specifika fall kan dock arrangörsgruppen få besluta om
ersättning till fler talare om det särskilt behövs för arrangemanget och täcks in i
arrangemangets budget.

6.

Medlemmar
Medlemsansökningar har inkommit från 41 enskilda personer, och 1 organisation.
2 av de enskilda godkändes ej, då ingen koppling till branschen kan noteras. Ulrika
kontaktar dessa personer och meddelar detta samt undersöker om dessa personer trots
allt har branschkoppling.

7.

Styrelsens arbetssätt och deltagare vid möten
Styrelsens arbetssätt för 2012 diskuterades och beslöts fortsätta enligt samma rutiner
som tidigare år. Förutom styrelsen är fortsatt de regionala och tematiska
representanterna välkomna att delta i alla styrelsemöten.

8.

Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar
a. Öst (PA). Ett par AW kommer att planeras under året men i övrigt ser
verksamheten ut att bli begränsad under 2012.
b. Väst (NA). Vår och höst afterwork planeras och något föredrag i samband med
dessa. Seminarium i sep-okt om kvittblivning av massor enligt rapport 2010:1.
Eventuellt studiebesök på en RGS90-anläggning på 50 000 m2.
c. Syd (KP). Afterwork hölls i april med tillhörande stadsvandring om förorenade
områden. Ett 20-tal personer kom med. 22 maj kommer ett studiebesök ske på
SYSAV, med inriktning hantering av förorenade massor. Max antalet om 50
personer är redan fulltecknat. Ytterligare studiebesök planeras till september
samt ett inomhus seminarium till november.
i. En fråga från Syd var hur man når de olika regionala avdelningarna, samt
var gränsen för syd går rent geografiskt. Styrelsen svarade att syftet med
de regionala ordförandenas närvaro vid styrelsemötena delvis är för att
skapa en dialog mellan de regionala avdelningarna. Det står även
regionala avdelningar fritt att kontakta varandra i ett eget forum. Vad

d.
e.

f.

g.

9.

gäller den geografiska gränsen så är den flytande och NRM:s medlemmar
får tillhöra vilken eller vilka regionala avdelningar de vill.
Stockholm-Mälardalen (AFF). Ingen representant närvarande.
Nord (CJ). Studiebesök vid Norrbyskär, alternativt Holmsund. Lunchseminarium i
Sundsvall under maj-juni, med temat PFOS-sanering. Upphandlingsseminarium
till hösten.
Sed (PS). Sedimentnätverket avser att sätta ihop en arbetsgrupp och bilda en
styrelse. Ta fram en sedimenthandbok. Planerar att köra seminarium 1ggr/år,
eventuellt ett i februari. Intresserade av att köra möten via netveiwer på samma
sätt som förorenade byggnader. En sedimentkurs med SU kommer troligen att
upprepas.
FöBy (ALL). Ingen representant närvarande.

Planering av aktiviteter
a. Sep/okt -12 – SGI/Holland, förläggs ev. i Sverige till 5 Länsstyrelser.
Arrangörer: Ulrika, Åsa, Yvonne Ohlson (SGI) (nationellt möte)
b. Nov -12 – Analyser, lab och fält. Förläggs till Stockholm.
Arrangörer: NRM Mälardalen, Ulrika, Jurate (nationellt möte)
c. Feb -13 - Projektering/upphandling, förläggs till Luleå.
Arrangörer: NRM Nord, Christin, Maria, Malin (nationellt möte)
d. Vårmötet, 2013, Ort: Malmö
Förläggs i mars med temat ”Dagens problem-morgondagens produkt” Mötet
föreslogs även denna gång köra parallella sessioner och innefatta ämnen som:
masshantering, framtidens miljögifter, värdering av olika miljörisker, framtidens
sanerings och behandlings tekniker samt juridik och politik. Paneldebatt med
duktiga debattörer för att diskutera EBH-manualen efterlystes. Mötet skall också
innehålla input från de tematiska nätverken sediment och förorenade
byggnader. En internationell touch bör som vanligt ingå med intressanta
utländska forskare/talare. Utöver den sedvanliga utställningen skall
postersektionen återupptas och pushas för, så att studenter och forskare får
chans att visa och redogöra för intressanta nyheter och projekt. Utlysning om
bästa poster kommer att ske. Förslag om ”workshop” dagen före eller efter med
introduktion om förorenade områden lades fram. Vi har en början till
arbetsgrupp, där Tomas Henrysson utsågs till vårmöteskoordinator. Vidare
kommer Ulrika att ingå samt Lennart och Anders Lindström som
utställningsansvariga. Resterande arbetsgrupp utses med Tomas i spetsen
e. Maj -13 – Studieresa till områden med pågående behandlingar: Värnamo –
klorerade föreningar, Moheda – flygbränsle, Hjortberga sågverk – klorfenoler.
Arrangörer: Helena H, Ulrika, Ingegerd (nationellt möte)
f. Nordrocs 2014 - Om fortsatt intresse visas finnas från de andra nordiska
länderna om att Nordrocs skall fortsätta, så påbörjas planering av detta längre
fram.

10. Information/kommunikation
a. Nordrocs 2012, Oslo (PHR)
Oslo 18-20 september. Alla som skall med måste själva anmäla sig till mötet,
boka hotell och resan. Ulrika mailar en lathund för att underlätta, med uppgifter
för fakturering, mm.
b. Nicole (HB) – Ingen ny info.
c. Nyhetsbrev, hemsida och sociala medier (UL)
i. Status hemsida och nyhetsbrev. Hemsidan inget nytt. PHR visade
medlemsstatistik från medlemsregistret.
ii. Ulrika informerade om FaceBook, Twitter och Linkedin. Diskussion om
hur olika grupper skulle kunna fungera. Ulrika skapar Linkedin konto för
NRM, med undergrupper för de regionala och tematiska nätverken.

11. Kommande möten
5/6
21/8
19/9
16/10
29/11
18/12

Tel.möte 10.00
Tel.möte 13.00
Nordrocs under dagen
Tel.möte 13.00
Analysseminariet, Stkhlm, em/kvällen
Tel.möte 10.00

12. Mötet avslutas

Sekreterare

Lennart Andersson

Justeras
Maria Sundesten, ordförande

Godkända medlemmar 2012-05-08
Förnamn

Efternamn

Organisation

Kristina

Ajaxon

Samhällsbyggnad Miljöenheten

Joakim

Andersson

ÅF

Torvald

Bergström

ÅF Infrastructure AB

Bengt

Boström

Länsstyrelsen Västernorrland

CJ

Carlbom

Länstyrelsen i Västmanlands Län

Sten

Ekman

Midroc Project Management

Robert

Eriksson

Frog Marine Service i Göteborg AB

Björn

Eriksson

ÅF Infrastructure AB

Jennie

Eriksson

Alingsås kommun

Sofie

Hansson

ÅF-Infrastructure AB

Arnulf

Hedenvind

Hifab AB

Lisa

Henningsson

Bjerking AB

Helena

Holgerson

Hifab AB

Maria

Hortlund

Vectura AX

Sini

Jaakkola

556314-9102

Eva-Karin

Jonsson

ÅF AB

Per

Knutson

Golder Associates AB

Magnus

Kviele

Länsstyrelsen Östergötland

Sofia

Kämpe

Tyréns AB

Magnus

Linde

NCC Teknik

Björn

Lindell

EkoHarden AB

Annika

Ljungqvist Kärneryd

Exploateringskontoret

Nadja

Lundgren

Tyréns AB

Petra

Martinsson

Miljökontoret Örebro kommun

Henrik

Mosén

SITA Sverige AB

Johan

Nordbäck

Faveo Projektledning AB

Anna

Nordin

Naturvårdsverket

Ronny

Olofsson

Ågab Syd AB

Mårten

Persson

ÅF-Infrastructure AB

Marcus

Roos

Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB

Kristina

Sjödin

Naturvårdsverket

Fredrik

Stenemo

Geosigma

Erika

Svantesson

Miljö- och hälsoskydd, Mölndals Stad

Erica

Tallberg

Structor Miljöteknik AB

Annika

Uggla

Bjerking AB

Karin

Wesström

Nyköpings kommun

Ulrika

Wievegg

SAKAB AB

Linda

Wilhelmsson

Länsstyrelsen

Helén

Österberg

Kemakta Konsult AB

Nya medlemsorganisationer:
Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten - Kontaktperson Kristina Ajaxsson

