Protokoll – möte nr 5, 2012-09-18
Styrelsemöte
Plats: OSLO, NORDROCS
Tid:
18 sep 2012, kl. 20–22
Närvarande
MS
Maria Sundesten, ordförande
LA
Lennart Andersson, sekreterare
HH
Helena Hinrichsen, kassör
MN
Malin Norin, suppl/vice ordförande
MP
Maria Pajkull, ledamot
ÅA
Åsa Axheden, suppl/vice sekreterare
JKE
Jurate Kumpiene, ledamot
UL
Ulrika Larsson, nätverkskoordinator
Reg. avdelningar & tematiska nätverk, adjungerade
CJ
Christin Jonasson, NRM Norr
NA
Niklas Ander, NRM Väst
AFF
Anna Fröberg, NRM Sthlm-Mälardalen

1.

Mötets öppnande

2.

Genomgång av dagordningen

Ej närvarande
IA
HB

Ingegerd Ask, ledamot
Helena Branzén, ledamot

Ej närvarande
PA
Per Axelsson, NRM Öst
KP
Karin Persson, NRM Syd
PS
Per Samuelsson, Sedimentnätverket
ALL
Anna Landfors, Förorenade
byggnader

Godkändes.

3.

Godkännande av föregående protokoll
Tidigare protokoll från möte nr 4, Granskas till nästa möte 16 okt.

4.

Ekonomi
HH redovisade resultatrapport som visar på att vi f.n. ligger på ett resultat på ca -24 000
SEK vilket är ett starkt resultat i förhållande till det budgeterade årsunderskottet om ca
-204 000.
Diskussion fördes angående fakturering av större arrangemang som Vårmöte och
NORDROCS. För att i framtiden underlätta faktureringen av arrangemangen bör all
fakturering gå genom anlitad konferensarrangör, t.ex. RESIA.

5.

Medlemmar
Nyinkomna medlems- och företagsansökningar kommer att redovisas och granskas för
godkännande vid nästa telefonmöte 16 okt.

6.

Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar
a. Öst – Har haft studiebesök 11/9 om arkeologi och föroreningar.
b. Väst –(NA) Halvdagsseminarium kring avfall/klassning av massor planerat till 18
oktober, och kommer att hållas i Länsstyrelsens hörsal.
Eventuellt ett studiebesök innan vintern. Också en vinter ”after work” med något
tema, där kanske någon bjuds in för presentation kopplad till detta.
c. Syd – Hälsningar från KP: Studiebesök ”Malmö Live” planerat till 11 okt.
Halvdagsseminarium planerat till 22 nov i Malmö.
d. Stockholm-Mälardalen – (AFF) 5-kamp med mingel avlöpte 13 september i
Tyréns lokaler. Väldigt lyckat, god uppslutning med drygt 30 personer.
Ett seminarium planeras att hållas under vintern, ev. i januari.
e. Nord (CJ) – Studiebesök på Brännkläppen och seminarium med NWI planerat till
24 okt.
f. Sed – Ingen rapportering. Per S har meddelat att han ställer sig till förfogande
som moderator för Sediment nätverket under vårmötet i mars 2013.
g. FöBy – Det planerade seminariet till 10 okt skjuts på framtiden pga. tidsbrist hålls
ev. i januari. Anna har jobbat mycket med SGF kursen, förorenade byggnader 2223 oktober.

7.

Planering av aktiviteter
De planerade aktiviteternas status:
a. Webinarium/Snowman (SGI/Holland), förläggs i Sverige till 5 Länsstyrelser.
Testkörning av teknik kommer att utföras fredag 21 september, mot tilltänkta
lokaler.
Arrangörer: Ulrika L, Åsa A, Yvonne Ohlson(SGI)
b. Nov -12 – Analyser, lab och fält. 28 november vid Sheraton hotell, Stockholm.
Arrangörer: Ulrika, Jurate, Lennart och Anneli Liljemark. (nationellt möte)
Seminariet kommer innefatta -från provtagning till analys. Förlängd lunch med
miniutställning. Uppdragsbeskrivningen godkändes.
c. Feb -13 - Projektering/upphandling, förläggs till Luleå.
Arrangörer: Ulrika, NRM Nord, Christin, Maria, Malin (nationellt möte)
Utlysning av föredrag har skett.
d. Vårmötet 20-21 mars, 2013, Ort: Malmö, Slagthuset.
Tema: Dagens problem-Morgondagens Produkt.
Tomas Henrysson (koordinator), Ulrika, Helena B, Karin, Lennart, Anders.
Inbjudan till föredrag ligger ute och sista anmälningsdag är 22 oktober.

e. Maj -13 – Studieresa till områden med pågående behandlingar: Värnamo –
klorerade föreningar, Moheda – flygbränsle, Hjortsberga sågverk – klorfenoler.
Arrangörer: Helena H, Ulrika, Ingegerd (nationellt möte). Helena H kom med
ytterligare förslag på studiebesök i Växjö. Uppstartsmöte skall planeras in.
f. Nordrocs 2014 – Beslut togs om att fortsätta NORDROCS, som nästa gång
kommer att föräggas till Sverige och Stockholm med NRM som
huvudarrangör/koordinator.

8.

Information/kommunikation
a. Nordrocs 2012, Oslo (UL) – Drygt 280 deltagare. Rapportering från mötet
kommer att ske i nyhetsbrev.
b. Nicole – ingen rapportering
c. Nyhetsbrev (UL) – inget nytt att rapportera
d. Hemsida – inget nytt
e. Sociala medier (UL) Linkedin har kommit igång och har hittills 123 medlemar,
inklusive undergrupper.

9.

Övrigt
a. Rutiner – inget nytt
b. Grafisk profil och mallar – bordlägges till nästa möte 16 oktober
c. Bästa exjobb 2012
Förslag att 4 personer skall ingå i gruppen för bedömning av inkommande
förslag. Kategorier som skall ingå är: Industri, Myndighet, Konsult och
Universitet.

10. Kommande möten
Nästa möte är ett telefonmöte 16 oktober, kl 13-14.

11. Mötet avslutas

Sekreterare

Justeras

Lennart Andersson

Maria Sundesten, ordförande

