Protokoll – styrelsemöte nr 3
Styrelsemöte
Plats: Telefonmöte
Tid: 18 juni, kl 10.00-11.00
Närvarande
MN Malin Norin, Ordförande
LA
Lennart Andersson, sekreterare
HH
Helena Hinrichsen, kassör
ÅA
Åsa Axheden, suppl./vice sekreterare
HB
Helena Branzén, ledamot

UL

Ej närvarande
LG
Lars Gardfors, suppleant
MP
Maria Pajkull, ledamot
JKE Jurate Kumpiene, ledamot
CL
Christian Lindmark,
suppleant

Ulrika Larsson, nätverkskoordinator

Reg. avdelningar & tematiska nätverk,
adjungerade
ML Märta Ländell, NRM Öst
PS
Per Samuelsson, Sediment

1.

Mötets öppnande

2.

Genomgång av dagordningen
Dagordningen godkändes

Ej närvarande
NA
Niklas Ander, NRM Väst
AFF Anna Fröberg, NRM SthlmMälardalen
ALL Anna Landfors, Förorenade
byggnader
CJ
Christin Jonasson, NRM Norr
KP
Karin Persson, NRM Syd

3.

Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från möte nr 2 godkändes.

4.

Ekonomi
Ekonomin följer prognosen.

5.

Medlemmar
Medlemsansökningarna från 9 enskilda personer godkändes.

6.

Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar
a. Öst (ML). Märta rapporterade att Öst haft seminarium 4 juni, om stabilisering och
solidifiering, där Göran Holm SGI höll i programmet. Ca 15 personer deltog.
Dagen avslutades med ”After Work”
Dagen innan den 17 maj hade man haft styrelsemöte. I planeringen var det mest
fokus på det kommande sediment seminariet 1-2 oktober.
Man planerade också att i augusti ha ett studiebesök på en f.d. kemtvätt i
Linköping, med efterföljande ”after work”. Ett upplägg som visat sig vara
uppskattat.
Och till sist ett seminarium om förorenade områden i planprocessen, tilltänkt i
november. Wow Öst, ni är verkligen aktiva.
b. Väst –Ingen rapportering.
c. Syd -Hade haft sitt studiebesök till Ivöstrand i Bromölla Kommun den 13 juni.
Det hade varit lyckat, med 22 deltagare. Sammanfattning kommer till hemsidan.
d. Stockholm-Mälardalen. Inbjudan till 5-kamp den 29 augusti, kommer att skickas
ut inom kort. I övrigt kommer planering av seminarium om masshantering till
november, fortsätta efter sommaren. En uppdragsbeskrivning bör komma in inför
styrelsemötet den 1oktober.
e. Nord- Ingen rapportering.
f. Sed –(PS) Fullt fokus på sedimentseminariet 1-2 oktober.
g. FöBy –Ingen rapportering.

7.

Planering av aktiviteter
a. Nordrocs 2104 (UL). Offert inväntas från 2 alternativ, Stockholm Waterfront och
Clarion Sign. Det lutar dock mot Clarion Sign, och beslut kommer att tas när man
fått uppgifterna från Resia.
b. Sediment seminarium i Linköping med anknytande studiebesök till
Valdermarsviken, 1-2 okt. (UL, PS) Planering igång för fullt. Ulrika gick igenom
uppdragsbeskrivningen som var bifogad till mötet, vilken godkändes.
Inbjudan skickas ut inom den närmaste tiden.
I samband med mötet kommer det fysiska styrelsemötet förlängas någon timme,
för fördjupad genomgång av ekonomin och dess rutiner.

c. 20 november 2013, Seminarium i Malmö om Teknikutveckling och
behandlingsmetoder.(UL) Ett första möte planeras inom kort.
d. 6 februari 2014 i Stockholm-Uppsala, Seminarium om förorenade byggnader.
(UL) Ulrika kallar till ett första möte så småningom.
e. Vårmötet 1-2 april 2014 i Jönköping, med temat ”Hållbar Stadsplanering”.
Förutom arrangörsgruppen bestående av: Maria Pajkull, Niklas Ander (Väst), Per
Samuelsson (sediment), Anna Landfors (FöBy) och Ulrika Larson
(Sammankallande), föreslogs ställa en förfrågan till Henriks Svensson eller Per
Nilsson att vara med i gruppen. Ullrika kontaktar dem. Niklas Ander kontaktas
också för att höra om han vill vara kvar i gruppen, beroende på hans
föräldraledighet.
f. 8 maj 2014 i Umeå, Seminarium om Giftfri Miljö-Cocktaileffekt.
Arrangörsgruppen startar projektet efter sommaren. Christin Jonasson(Norr),
Malin Norin och Ulrika Larson (Sammankallande).

8.

Information/kommunikation
a. NICOLE (HB). Teknik företagen har blivit medlemmar. Malin Norins kollega,
Petra Brinkhoff har varit på workshop mötet 12-14 juni i Lissabon. Hon kommer
att skriva en kort artikel som kan läggas på hemsidan.
b. Eurodemo (MN). Inget nytt för tillfället.
c. Snowman (UL). Inget nytt för tillfället.
d. Nyhetsbrev (UL). Ett omfattande och bra Nyhetsbrev kom ut 11 juni.
e. Hemsida (UL/PHR) Uppdateras löpande.
f. Sociala medier (UL) Linked-in tickar på och ökar fortsatt.

9.

Övrigt
a. Mallar (UL) Inget nytt
b. Genomgång av nätverkets rutiner (UL) Kommer att uppdateras.
c. Bästa exjobb. Ny arrangörsgrupp valdes. Ulrika Larson(sammankallande), Malin
Norin, Helena Branze´n och Jurate Kumpiene (tillfrågas).
d. TUFFO (HB) Helena berättade om det teknikutvecklingsprogram som kommer att
finansieras av Formas forskningsråd. De kommer att skjuta till 21 Miljoner, som
kommer fördelas på 3 år, med 7 Milj/år. SGI kommer vara huvudansvariga.
Helena kommer att lämna ytterligare information framledes, och om vad pengarna
skall användas till.

10. Kommande möten
28/8

Nr4

Tel.möte 10.00-11.00

11. Mötet avslutas

Sekreterare

Lennart Andersson

Justeras
Malin Norin, ordförande

