
 
 

 

Protokoll – styrelsemöte nr 4 
Styrelsemöte 

Plats: Telefonmöte 

Tid:  2014-09-23, kl 10.00-11.00 

Närvarande Ej närvarande 

 

Nationell styrelse 

MN Malin Norin, Ordförande 

HB Helena Branzén, ledamot 

LA Lennart Andersson, ledamot vice sekreterare 

CJ Christin Jonasson, ledamot 

CS       Carla Schön, suppleant 

MP Maria Pajkull, vice ordf  

ME      Magnus Engwall, suppleant 

 

CL       Christian Lindmark, sekreterare  

 

LG Lars Gardfors, ledamot  

 

 

 

 

  

  

Nätverkskoordinator  

UL Ulrika Larsson  

  

  

  

Reg. avdelningar & tematiska nätverk, 

adjungerade 

 

AK      Anna Kruger NRM Sthlm-Mälardalen 

ML Märta Ländell, NRM Öst (telefon) 

HH Hanna Hartmann, NRM Väst 

KH Kent Högberg, NRM Syd  

JF Jonas Fagerman, NRM Norr 

ALL Anna Landfors Limdal, 

Förorenade byggnader 

 

PHR    Peter Harms-Ringdahl, koordinator Nordrocs  

 
1. Mötets öppnande 
 
 

2. Genomgång av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  

 

3. Godkännande av föregående protokoll  
Föregående protokoll godkändes. 

 



 
 

4. Ekonomi  
Nordrocs intäkter hamnar snarare på 250000-300000 än budgeterade 160000. 

Intäkterna från NV,SGI och SGU kommer att bokföras i januari. 

För lättare uppföljning kommer egen budget läggas för vårmöten. 

Kostnader för seminarie 2 ligger fel och kommer läggas över till kick-off. 

Konton som skall användas för registrering är 5833 för Nordrocs och 5890 för Visby. 

Seminariet i Visby kommer troligen inte ge det överskott som budgeterats. 

 

5. Medlemmar 
Samtliga 8 nyanmälda medlemmar godkändes.                   

Totalt är vi idag är 1012 medlemmar.    

 
 

6. Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar 
a. Öst. (ML) Inget nytt att rapportera denna gång. 

b. Väst. (HH) Planeringen av seminariet gällande tunga föroreningar i berg, kv 

Renen i Varberg, fortlöper. 4 föreläsare på klara; Ulf Sundqvist, Rune Nordkvist-

Geosigma, Fredrik Engelke-Structor, Andreas -Varbergs Kommun. Seminariet 

kommer hållas på en båt, Marieholm, och genomföras tillsammans med 

hydrogeologiskaföreningen, IAH. Uppdragsbeskrivning kommer! 

c. Syd. (KH) Seminariet ”Grustaget som försvann” 9 september hade 27 deltagare. 

Seminariet utmynnade i att 5 entreprenörer planerar att försöka träffa 

Naturvårdverket för vidare diskussion. Styrelsen är starkt engagerade i olika 

uppdrag, vilket är väldigt positivt. Rapport kommer till nyhetsbrevet kommer. 

d. Sthlm-Mälardalen. (AK) Den årliga 5-kampen i Västerås blev lyckad, och hade 

drygt 40 deltagare. En workshop om riskvärdering planeras till 4 december. Lokal 

och vissa talare hittills bokade. Uppdragsbeskrivning med budget kommer. 

 

e. Nord. (JF) Planeringen av studiebesök på f.d. sågverket Marieberg 22 oktober 

rapporterades. Uppdragsbeskrivning kommer. 

f. Förorenade byggnader (UL) Genomgång av kommande seminarium  
2 december (ej 25 november), se planering av aktiviteter. 
 

 

 
 

7. Planering av aktiviteter  
a. Nordrocs (PH) Peter berättade att alla är väldigt nöjda med hur väl allt fungerat 

under mötet. Detta gällde både konferens, utställning och studiebesöket. 

Ekonomin mycket god, Resia kommer ta fram underlag för utgifter och intäkter. 

Vinsten kommer fördelas mellan de olika nordiska länderna, och beräknas bli ca 

500 000:- Sverige får 50% av överskottet, ca 250 000:-  

b. Finland har meddelat att de tar sig an nästa Nordrocs 2016. NRM skall utse 

representant, helst någon från styrelsen. 



 
 

c. Seminarium1, Visby den 9 oktober 2014, Skydd av markmiljö. 51 deltagare 

anmälda, varav 39 betalande. Styrelsemöte kommer hållas kvällen innan den 8 

oktober, 19.30 - 20.30. 

d. Seminarium 2, Göteborg den 2 december 2014, Workshop förorenade byggnader. 

Uppdragsbeskrivningen godkändes.  

e. Seminarium 3, Västerås den 5 februari 2015, Kemikalier i fokus. Ullrika kallar till 

ett uppstartsmöte. 

f. Vårmöte, Arlanda den 25-26 mars 2015 Stockholm, Förorenade områden och 

miljömålen – samverkan, politik, lagstiftning och nya tekniker.  

g. Anmälningssida kommer ligga uppe 1 december. Budgeten godkänd. Eventuellt 

kommer deltagaravgiften att sänkas.  

h. Seminarium 5, Malmö den 21 april 2015, Hållbar sanering.  

Nicole har accepterat att medverka, men ej aktivt.  Samverkan med Malmömässan 

har inte gett någon respons. Kallelse till uppstartsmöte kommer till 

arrangörsgruppen inom snar framtid.  

  

8. Information/kommunikation 
a. Nicole. (HB) Workshop skall hållas i Prag den 5-7/11. Nätverket har för avsikt att 

skicka en deltagare, Jonas har anmält intresse.  

Nyhetsbrev har skickats ut. 

b. Eurodemo (MN) Inget nytt.  

c. Snowman (UL) Inget nytt 

d. Nyhetsbrev (UL) Nästa kommer ut vecka 40. 

e. Hemsida (UL) Inget nytt 

f. Sociala medier (UL) Linked-in växer 

 

 

9. Övrigt 
a) Rekrytering av koordinator. Separat möte, kallelse kommer. 

 

10. Kommande möten 
Nästa möte är fysiskt och hålls den kvällen den 8 oktober i Visby. 

 

11. Mötet avslutas 
 

 

Vice sekreterare       

 

   



 
 

 

Lennart Andersson    Justeras 

       Malin Norin, ordförande   

      


