Protokoll – styrelsemöte nr 5
Styrelsemöte
Plats: Telefonmöte
Tid: 2014-10-08, kl 19.30-20.30
Närvarande

Ej närvarande

Nationell styrelse
MN Malin Norin, Ordförande
HB
Helena Branzén, ledamot
CL
Christian Lindmark, sekreterare
CJ
Christin Jonasson, ledamot
CS
Carla Schön, suppleant
ME Magnus Engwall, suppleant

MP
LG
LA

Maria Pajkull, vice ordf
Lars Gardfors, ledamot
Lennart Andersson, ledamot

Nätverkskoordinator
UL
Ulrika Larsson (nuvarande)
JS
Johanna Svederud (efterträdande)

Reg. avdelningar & tematiska nätverk,
adjungerade
AK Anna Kruger NRM Sthlm-Mälardalen
ML Märta Ländell, NRM Öst (telefon)
HH
Hanna Hartmann, NRM Väst

1.

Mötets öppnande

2.

Genomgång av dagordningen

ALL Anna Landfors Limdal, Förorenade
byggnader
JF
Jonas Fagerman, NRM Norr
KH
Kent Högberg, NRM Syd

Dagordningen godkändes.

3.

Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll har ej inkommit, flyttas till nästa möte.

4.

Ekonomi
CJ, MN och Stig-Arne skall ha möte för att reda ut och förtydliga så att kostnaderna
hamnar i rätt konto.
Medlemsavgifterna är i balans med budget.
Vårmöte: Förslag till nästa år, dela upp i två separata kostnader. Ett konto per år.
Ekonomi seminarium 2 (cocktaileffekter): kostnaderna för kick-offen skall flyttas från
kostnaderna för seminariet, ca 60.000 kr.
Seminarium 3 och 4: för tidigt för att prata ekonomi!
Beaktas är dock att koordinatorkostnader har lagts i respektive seminarium.
Nordrocs: Kostnaderna som ligger i konto 4149 flyttas till 5833. Kostnaderna i 5833 och
4149 skall läggas ihop för att sedan ta bort 5833. Kostnaderna för Nordrocs är högre än
budgeterat.
Tematiska nätverken: Kostnaden för tematiska nätverken snart uppäten.
Ny koordinator blir Johanna Svederud kommer gå parallellt med UL, UL är koordinator
för vårmötet.

5.

Medlemmar
Inga nya medlemmar att rapportera.

6.

Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar
a. Öst. (ML) Inget nytt att rapportera.
b. Väst. (HH) En uppdragsbeskrivning skall tas fram gällande studiebesök i
Göteborg den 25/11 (studiebesök). Det blir troligtvis ett kostnadsfritt seminarium
i samarbete med Hydrogeologiskaföreningen, IAH. Ulf Sundqvist undersökning i
berg, Fredrik Engelke pratar om Kv Renen och Andreas Hellstedt går igenom
tillsynsperspektivet.
Kan det krocka med SGF planering, JS kollar med Anneli om de har något
planerat samma dag.
Väst får ta betalt om de vill, tar med frågan till väst styrelse och IAH.
Seminariet läggs upp på hemsidan.
c. Syd. (KH) Inget nytt att rapportera.
d. Sthlm-Mälardalen. (AK) Skall sätta ihop en uppdragsbeskrivning gällande
workshop med tema Riskvärdring den 4 december. Lokal bokad i Västerås. Tar ut
ett självkostnadspris för arrangemanget. Planerat för en heldag, förmiddagen
består av korta föredrag och eftermiddagen en workshop, max 60 personer.
e. Nord. (JF) var ej med på mötet. Avsikt att genomföra studiebesök vid saneringen
av Marieberg den 22/10.
f. Förorenade byggnader (UL) Inget nytt, se planering av seminarie 2 i Gbg.

7.

Planering av aktiviteter
a. Seminarium1, Visby den 9 oktober 2014, Skydd av markmiljö. 61 anmälda
deltagare. Lite över break-even gällande ekonomin.
b. Seminarium 2, Göteborg den 2 december 2014, Workshop förorenade byggnader.
Anmälning öppen, 1 anmäld hittills. Lokalen klara upp till 100 personer. Plats:
Scandic Crown Göteborg.
c. Seminarium 3, Västerås den 5 februari 2015, Kemikalier i fokus.
Första möte är planerat nästa vecka.
d. Vårmöte, Arlanda den 25-26 mars 2015 Arlanda, Förorenade områden och
miljömålen – samverkan, politik, lagstiftning och nya tekniker.
19 december är sista dag för att avboka lokaler. Vid 297 deltagare uppnås break
even. Styrelsen gav godkännande att boka lokal.
e. Seminarium 5, Malmö den 21 april 2015, Hållbar sanering.
Har haft ett första möte i arrangörsgruppen (Lars Rosén, MN, JS, AK, UL och
CS)
Fortfarande ej klart med samordning med Malmö mässan. Fortfarande ej helt
bestämt datum, 21, 22 eller 23/4.
Den 7/11 skall presentation ske i Nicole.

8.

Bästa Examensarbete 2014 – utse jury
Jurygruppen kommer att bestå av: Johanna Svederud, Magnus Engwall, Hanna
Hartmann, Malin Norin. Johanna håller samman gruppen.
Sista datum för komma in med examensarbete är 2/1 sedan är det ca 2 veckor för
utvärdering.

9.

Information/kommunikation
a. Nicole. (CS) Workshop skall hållas i Prag den 5-7/11.
Skulle vara bra om det går att lägga ut presentationer på hemsidan. Nicole lägger
ut dem på deras hemsida. Kollar om vi kan lägga ut länk till deras hemsida. De
som åker kan kanske skriva något till hemsidan.
b. Eurodemo (MN) Deras konferens som genomfördes i Ferarra, Italien, krockade
med Nordrocks. Temat för konferensen var Sustainable Remediation.
c. Snowman (UL) Nästa möte är den 25/3 vilket är samma datum som vårmötet.
d. Nyhetsbrev (UL) Precis utgivet. Nästa nyhetsbrev är planerat att utges efter den
2/12 och jullovet.
e. Hemsida (UL) Rullar på
f. Sociala medier (UL) Rullar på. Fortsätt gilla på facebook och linkedin.

10. Övrigt
Almedalsveckan. Ska vi vara representerade? Teknikföretagen har frågat om Renare Mark
ville göra något tillsammans. Vi bör se över möjligheten att delta. JS ser över lite generella
möjligheter för detta.

11. Kommande möten
Nästa möte hålls den 2 december kl. 16:30-18:00 i samband med seminariet i Göteborg.

12. Mötet avslutas

Sekreterare

Christian Lindmark

Justeras
Malin Norin, ordförande

