Protokoll – Styrelsemöte nr 4, 2012-08-21
Plats
Tid

Telefonmöte
2012-08-21, kl. 13.00-14.00

Närvarande
MS Maria Sundesten, ordförande
MN Malin Norin, suppl/vice ordförande
IA Ingegerd Ask, ledamot
HB Helena Branzén, ledamot
MP Maria Pajkull, ledamot
ÅA Åsa Axheden, suppl/vice sekreterare
UL Ulrika Larsson, Nätverkskoordinator
Regionala avdelningar & tematiska nätverk, adjungerade
Närvarande
PS Per Samuelsson, Sedimentnätverket
NA Niklas Ander, NRM Väst
KP Karin Persson, NRM Syd

Ej närvarande
LA Lennart Andersson, sekreterare
HH Helena Hinrichsen, kassör
JK Jurate Kumpiene, ledamot

Ej närvarande
CJ Christin Jonasson, NRM Norr
AL Anna Landfors, Förorenade byggnader
PA Per Axelsson, NRM Öst
AFF Anna Fröberg, NRM Sth-Mälardalen

1.

Mötets öppnande

2.

Godkännande av dagordningen
Godkändes med kommentar om att mötesdatum är felaktigt och ska korrigeras.

3.

Godkännande av föregående protokoll
Tidigare protokoll från möte nr 3, 2012-06-05 godkändes.

4.

Ekonomi
a. Månadsrapportering, MS redovisade att vi ligger på plus för närvarande även om
vi har budgeterat för att gå med minus. Kostnader för Nordrocs tillkommer dock
inom kort.
Medlemmar
Samtliga ansökande medlemmar och organisationer godkändes. Se lista på sista sidan i
protokollet.

5.

6.

Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar
a. Öst – ingen rapportering
b. Väst - NA berättar att man har haft en afterwork 1 juni. Vid detta tillfälle var ett
lab inbjudet som pratade om nyheter inom branschen. Väst planerar också ett
halvdagsseminarium om avfall för anläggningsändamål/klassning/mottagning till
den 18 oktober.
c. Syd – KP berättade att man hade ett möte under gårdagen (20 aug) där det bestämdes att ett studiebesök ska ske i Malmö den 26 sept. Studiebesöket kommer
att handla om klassificering av massor mm.
d. Stockholm-Mälardalen – ingen rapportering men det ska enligt uppgift från MS
genomföras en femkamp den 13 september.
e. Nord – Mail har kommit från CJ där hon berättade att det kommer att bli ett studiebesök på Norrbyskär och att de inom kort ska ha ett planeringsmöte inför hösten.
f. Sediment – PS berättade att det bestämdes på ett möte innan midsommar att sedimentnätverket ska sätta ihop en arbetsgrupp bestående av (åtminstone inled-

ningsvis) Per Samuelsson, Henrik Bengtsson, Gunnel Göransson och Kristina
Bernsten. Protokoll från arbetsgruppens möte kommer att läggas ut på hemsidan.
g. Förorenade byggnader – UL berättade att det planeras ett seminarium till den 10
oktober och ett möte om detta ska hållas snart. Seminariet planeras till Stockholm, ev. Beckholmen, alternativt Uppsala.
7.

Planering av aktiviteter (stad, tema, arrangörsgrupp) 2012-2013 (UL)
a. Webinarium– SGI/Holland
Arrangörer: Ulrika, Åsa, Yvonne Ohlson (SGI) (nationellt möte)
Ulrika berättade att nytt datum är föreslaget till den 14 november. Detta sammafaller med eurodemo. Kalmar och Umeå länsstyrelser är redan med som svenska
hotspots och Göteborg/Sth ska tillfrågas. UL har skrivit en uppdragsbeskrivning
och skickat den till styrelsen idag. ÅA ska kontakta Göteberg så snart som möjligt.
b. Nov -12 – Analyser, lab och fält. Förläggs till Stockholm.
Arrangörer: NRM Mälardalen, Ulrika, Jurate (nationellt möte)
UL meddelar att Spårvagnshallarna är på förslag som lokal.
c. Feb -13 - Projektering/upphandling, förläggs till Luleå.
Arrangörer: NRM Nord, Christin, Maria, Malin, Ulrika (nationellt möte)
Inget har planerats ännu.
d. Vårmötet, 2013, Ort: Malmö
Tomas Henrysson (koordinator), Ulrika, Karin, Lennart, Anders Lindström, Helena B och Per S
Slakthuset är bokat som lokal. Tomas Henrysson tar fram call for abstract inom
kort; styrelsen ska få kika på detta innan det sänds ut. 8 november är inbokat som
nytt mötesdatum för planeringsgruppen. Tomas ska prata med Resia om ett ”helhetsgrepp” när det gäller alla bokningar kring vårmötet.
e. Maj -13 – Studieresa till områden med pågående behandlingar: Värnamo – klorerade föreningar, Moheda – flygbränsle, Hjortsberga sågverk – klorfenoler.
Arrangörer: Helena H, Ulrika, Ingegerd (nationellt möte)
Ingen planering påbörjad än. Gruppen ska ha ett möte innan nästa styrelsemöte.
f. Nordrocs 2014
Inget att rapportera än.

8.

Information/kommunikation
a. Nordrocs 2012 - Det är 230 deltagare i dagsläget vilket innebär att man ligger på
break-even nivå. Tid för styrelsemöte blir efter minglet på kvällen den 18 sept.
Var och en ombeds rapportera sina ankomsttider till Oslo till Ulrika .
b. Nicole – HB frågar om vi är nöjda med den info vi fått och det meddelar vi att vi
är. Den 14-16 nov är det ett event runt sust. Remediation (plats?). Bl.a. är Lars
Rosén föredragshållare. Den 4 dec är det ett technical meeting om Hg i Bryssel.
En enkät om Hg är utskickad inför detta meeting. HB berättar att det finns något
som kallas Internetlearning om in situ, kemisk oxidation mm. Finns också ett

9.

common forum som är ett slags sammaställning över lagstiftning mm för myndigheter. Det har även varit en pressrelease angående Technology reward där
man utsett 3 pristagare.
c. Nyhetsbrev – UL rapporterar att läsarantalet går upp för varje nyhetsbrev.
d. Hemsida – Inget nytt
e. Sociala medier – UL går igenom en teknikalitet om nätverkets facebooksida; man
måste först bli ”vän” med henne eller Peter Harms-Ringdahl för att kunna bli
administratör.
Nätverket har också skapat en grupp på Linkedin. Det finns även undergrupper
på Linkedin.
Övrigt
a. Rutiner – Frågan om att få resan betald om en regional avdelning vill åka på en
annan regional avdelnings arrangemang har kommit upp på förekommen anledning. Nätverket har fått ett nytt förslag från Ulrika som innebär att rutinen i dagsläget gäller nationella arrangemang. Det beslutas dock att Karin kan åka på det
arrangemanget som hon frågade om (Massor för anläggningsändamål). Styrelsen
beslutar att Ulrika uppdaterar rutinen utifrån förslagna ändringar och Peter lägger
ut dem på hemsidan.
b. Grafisk profil för nätverket – inget att rapportera
c. Mallar – inget att rapportera
d. Bästa exjobb 2012 – Utlysning ligger ute på hemsidan. Ett förslag har kommit in.
Om någon mer vill ingå i gruppen för utvärdering ska man meddela Ulrika.

10.

Kommande möten
Styrelsemöte i samband med Nordrocs kvällen den 18 september.

11.

Mötet avslutas

Vice sekreterare

Justeras

Åsa Axheden

Maria Sundesten, ordförande

Godkända medlemmar 2012-08-21
Förnamn
Weronica
Ingegerd
Josef
Annkristin
Johan
Johan
Marika

Efternamn
Andersson
Andersson
Bjuhr
Castagna
Eldin
Eriksson
Hogland

Manne
Lars Gunnar
Johanna
Marcus
Christer
Josef
Johan
Anna

Johansson
Karlsson
Lakso
Lilja
Loftenius
Mácsik
Persson
Pettersson

Niklas

Pettersson
Rastas Amofah
Sigonius
Vesa
Victorsson

Lea
Emma
Minna
Annakarin
Företag:
Helm Project Management AB
Halmstads kommun, miljö- och hälsoskyddskontoret
Miljösamverkan östra Skaraborg

Organisation
Hifab AB
Halmstads kommun
Hifab AB
Grontmij AB
WSP Environmental
Miljö och Processteknik AB
privat
Miljösamverkan östra Skaraborg
SGU
Helm Project Management AB
Sweco Environment AB
Ecoloop AB
Structor Miljöteknik AB
Miljöenheten, Lerums Kommun
Länsstyrelsen Södermanlands
län
NCC Teknik
Miljö- och byggkontoret
Setterwalls Advokatbyrå AB

