
 

 
 

 

Protokoll – styrelsemöte nr 4 
 
  
Plats Telefonmöte 
Tid 2013-08-28, kl. 10.00-11.00 
Närvarande     
MN Malin Norin, ordförande   
ÅA Åsa Axheden, ledamot/vice sekreterare 
JK Jurate Kumpiene, ledamot 
UL Ulrika Larsson, nätverkskoordinator 
PS Per Samuelsson, Sedimentnätverket   
KP Karin Persson, NRM Syd    
NA Niklas Ander, NRM Väst    
CJ Christin Jonasson, NRM Norr 
 
Ej närvarande 
LG Lars Gardfors, suppleant 
CL Christian Lindmark, suppleant 
MP Maria Pajkull, ledamot  
AL Anna Landfors Limdahl, Förorenade byggnader 
AF Anna Fröberg, NRM Sth-Mälardalen 
ML Märta Ländell, NRM Öst  
 
   

1. Mötets öppnande 
 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

3. Godkännande av föregående protokoll 
Tidigare protokoll från möte nr 3, 2013-06-18 godkändes. 
 

4. Ekonomi  
a. Kvartal 1: Lite mindre intäkter och kostnader än budgeterat. Kvartal 2 låg intäkterna på 

160 000 jämfört med de budgeterade 100 000. Vi ska ta med oss till nästa möte att ko-
ordinatortiden ej motsvarar uppdragets omfattning och detta behöver justeras. 

b. Ingen rapportering 

 

5. Medlemmar 

Samtliga ansökande medlemmar och organisationer godkändes.  

 

6. Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar 
a. Öst – Studiebesök 2013-08-27 på Martin Engkvist; sanering av bostadsområde där det 

har funnits en kemtvätt. Schaktsanering. Malin föreslår att vi ska ha med info kring 
denna sanering i vårt nyhetsblad. Öst är också med och arrangerar sedimentseminariet. 

b. Väst – Studiebesök på Eurofins planeras. En miniworkshop om tjärasfalt med 35 perso-
ner har också genomförts. 

c. Syd – Ska ha ett styrelsemöte i september. Detta ska handla om planer och exploate-
ring och innehålla någon typ av studiebesök. 

d. Stockholm-Mälardalen – Ingen rapport. 

e. Nord – 12 september arrangeras ett studiebesök i Skellefteå på Scharins. Ecotech berät-
tar vad de gör och kommunen kommer att berätta vad som ska hända med området ef-
ter att det har sanerats. 



 

 
 

 

f. Sediment – Planering av sedimentseminariet pågår för fullt. 

g. Förorenade byggnader– Seminarium i februari; planering ska snart startas upp. 

 

7. Planering av aktiviteter (stad, tema, arrangörsgrupp) 2012-2013 (UL) 
 

a. Nordrocs – Beslutat att det blir Clarion Sign + middag på Vasamuseet samt mingel på 
stadshuset. Call for abstract går ut i september. 

b. Seminarie 1 – 1-2 oktober 2013. Till sedimentseminariet har arrangörsgruppen fått ihop 
det sista i programmet. 25 betalande hittills, gräns på 50 pers, break-even vid 41 beta-
lande. Sista anmälningsdatum dagens datum. Styrelsen beslutar att förlänga anmäl-
ningstiden till fredagen den 30 augusti och att den informationen ska gå ut per mail. 

c. Seminarie 2 – 20 november 2013. Malmö-Teknikutveckling. Uppdragsbeskrivning har 
kommit från Ulrika. Förslag om Elite Hotel Savoy, precis vid järnvägsstationen. Info om 
Truffo och om provtagningar på förmiddagen. 

d. Seminarie 3 – Planeras inom kort. 

e. Vårmöte – Utkast till call for abstract ska gå ut under slutet av innevarande vecka. Ska vi 
söka bidrag från NV, SGI och SGU? Styrelsen beslutade att pengar ska sökas till vårmö-
tet. Vårmötet kommer att vara i högskolans lokaler. Vi räknar med 150 personer. För-
slag om att bjuda in närliggande kommuner för utställning bifölls.  

f. Seminarie 4 – Inget planerat ännu.4 

 

8. Information/kommunikation 
a. Nicole – 13-15 november är det en träff i Belgien. Till nästa styrelsemöte tar vi med oss 

frågan om någon ska åka dit och delta.  

b. Eurodemo – Inte varit någon aktivitet.  

c. Snowman – UL ska undersöka om något är på gång. 

d. Nyhetsbrev – - 

e. Hemsida - - 

f. Sociala medier – UL rapporterar att vi ökar på Linkedin, men att det är lite aktivitet. 

 

9. Övrigt 
a. Mallar - Punkten tas bort – har legat kvar sedan tidigare möte och är redan avklarad. 

b. Genomgång av nätverkets rutiner – Inget att rapportera 

c. Bästa exjobb  – Ett telefonmöte ska hållas. En utlysning ska gå ut inom kort. JK, MN, UL 
och HB ingår i arrangörsgruppen. 

 

10. Kommande möten 
1 oktober kl 17.00-19.00 i samband med sedimentseminariet i Linköping. 
 

11. Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


