Protokoll – styrelsemöte nr 6
Styrelsemöte
Plats: Göteborg, Scandic Crown Hotel
Tid: 2014-12-02, kl 17.00-18.00
Närvarande

Ej närvarande

Nationell styrelse
MN Malin Norin, Ordförande
MP
Maria Pajkull, vice ordf
CL
Christian Lindmark, sekreterare
CJ
Christin Jonasson, ledamot
CS
Carla Schön, suppleant
ME Magnus Engwall, suppleant
LA
Lennart Andersson, ledamot

HB
LG

Helena Branzén, ledamot
Lars Gardfors, ledamot

Nätverkskoordinator
UL
Ulrika Larsson (nuvarande)
JS
Johanna Svederud (efterträdande)
PHR Peter Harms-Ringdahl, koordinator Nordrocs

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

1.

Mötets öppnande

2.

Genomgång av dagordningen

ALL Anna Landfors Limdal, Förorenade
byggnader
KH
Kent Högberg, NRM Syd

Dagordningen godkändes.

3.

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll nr 4 och 5 godkännes..

4.

Ekonomi
CJ, MN och Stig-Arne har haft ett möte, där kostnader flyttades till rätt konton. Vårmötet
är nu uppdelat i två olika konton, som man kan följa årsvis.
De kooperativa medlemsavgifterna verkar ha bokats felaktigt och bör flyttas. Dessa
intäkter är avdragsgilla och bör flyttas så att de hamnar rätt.
CJ ekonomin är god enligt månadsrapporteringen. Nordrocs har gått bättre än förväntat.
Nordrocs: PHR redogör. Kostnaderna i konto 5833 skall lyftas bort. Budgeten för Nordrocs
på 215.000 kr tog ej hänsyn till styrelsens kostnader, vilket är en av anledningarna att
kostnaderna för konferensen överskrids. Konferensen gör en vinst på 595.013 kr vilket
kommer att fördelas mellan de som anordnade konferensen. 7/12 delar av vinsten går till
Renare mark. Resultat = vinst minus kostnaderna för sekretariatet (40.000 kr) som
arrangörsgruppen tar (större del ligger på Renare mark). Styrelsen tar beslut att Renare
mark tar denna kostnad.
Seminarium 3: Eventuell mindre vinst. En del mindre fakturor väntas komma in, vilket kan
medföra ± resultat.
Viktigt! Underlag och kvitton skall bifogas vid fakturering. Kostnaderna måste in löpande
varje månad.
Seminarium 4: för tidigt för att prata ekonomi!
Beaktas är dock att koordinatorkostnader har lagts i respektive seminarium.
Tematiska nätverken: Kostnaden för tematiska nätverken snart uppäten.

5.

Medlemmar
Samtliga nya medlemmar godkännes. Inga nya kooperativa medlemmar har inkommit.

6.

Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar
a. Öst. (ML) Uppdragsbeskrivning har inkommit. Temakväll om lakförsök hos SIG.
Budget 900 kr. Uppdragsbeskrivningen godkännes.
b. Väst. (HH) Studiebesök i Göteborg den 25/11 gick bra (föroreningsspridning i
berg, Kv Renen). Väldigt lyckat och välbesökt arrangemang med 56 deltagare. En
sammanfattning av studiebesöket läggs ut i nyhetsbrevet.
c. Syd. (KH) Inget nytt att rapportera.
d. Sthlm-Mälardalen. (AK) En workshop med tema Riskvärdring skall hållas den 4
december i Västerås. Ca 60 personer anmälda.
e. Nord. (JF) Har genomfört ett studiebesök vid saneringen av Marieberg den 22/10.
Ca 20 personer var deltagande. Skall försöka få till en träff med Försvarsmakten i
februari. Små kostnader planeras. Kommer in med uppdragsbeskrivning. Planerar
nästa årsmöte, eventuellt som ett webinarium.
f. Förorenade byggnader (UL) Inget nytt. Har precis haft seminarium om förorenade
byggnader, se nedan seminarie 2.

7.

Planering av aktiviteter
a. Seminarium1, Visby den 9 oktober 2014, Skydd av markmiljö. Genomgång av
resultatet av utvärderingsenkäten. Bra betyg 4,6 i helhetsbetyg. Positiva
synpunkter överlag. Mer tid för diskussioner efterfrågades dock. Negativt: få
toaletter!
b. Seminarium 2, Göteborg den 2 december 2014, Workshop förorenade byggnader.
Lyckat arrangemang med 76 anmälda deltagare, ca 50 betalande och break-even
vid 32. Bra föreläsningar, intressanta diskussioner (workshop).
c. Seminarium 3, Västerås den 5 februari 2015, Kemikalier i fokus.
Uppdragsbeskrivning har inkommit. Mycket är klart enligt planeringen.
Seminariet kommer behandla 3 olika kemikalier, översiktlig genomgång,
djupdykning och praktisk exempel. Break-even vid 29 betalande. Räknar med ca
60 betalande. LA lyfter frågan om inbjudning av studenter, kostnad ca
250 kr/person. Skall försöka få ut informationen så att vi får in studenter.
Uppdragsbeskrivningen godkännes.
d. Vårmöte, Arlanda den 25-26 mars 2015 Arlanda, Förorenade områden och
miljömålen – samverkan, politik, lagstiftning och nya tekniker.
Anmälningssidan öppen idag. Alla som skall hålla föredrag är kontaktade.
Underhållning klar.
e. Seminarium 5, Malmö den 23 april 2015, Hållbar sanering.
Arbetet fortgår med att forma ett program. Nicole medverkar men ej med i
arrangörsgruppen.

8.

Bästa Examensarbete 2014 – utse jury
Jurygruppen består av: Johanna Svederud, Magnus Engwall, Hanna Hartmann,
Malin Norin. Johanna håller samman gruppen.
Högskolor kontaktade, 2 exjobb inkomna. 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 har varit i Prag den 5-7/11. Bra och intressant. Alla
deltagare anmäls i workings groups, vilka tillsätts före konferensen. Bra upplägg,
kan vara en idé att ta med för Renare mark.
MN skall skriva ihop något till nyhetsbrevet.
b. Eurodemo (MN) Inget nytt.
c. Snowman (UL) Inget nytt.
d. Nyhetsbrev (UL) Ges ut snart, förhoppningsvis nästa vecka men innan jul.
e. Hemsida (UL) Rullar på
f. Sociala medier (UL) Linked in över 500 personer. Facebook lite aktivitet..

10. Övrigt
a) Vissa styrelsemedlemmar har sitt sista år, LA, MP och HB. Samtliga i styrelsen får
gärna meddela om man tänkt och vill fortsätta i styrelsen nästa år.
b) Bästa exjobb. Redan behandlad, se ovan.
c) Info om åtgärdsportalen. SGF projekt. Beskriver tillgängliga EBH metoder, +/- när de
passar och inte mm. www.atgardsportalen.se.
Maila Peter (PHR) om man vill se sidan för inloggningsuppgifter. Letar medlemmar,
företag.
d) Almedalen. Anmälningar görs senare i vår. Samarbete med teknikföretagen kanske ej är
aktuellt. Syfte: Bredda nätverket, nätverka. Tar det vid nästa möte.
e) Annons inför vårmöte i Recycling. Renare mark skall ha med en annons i Recycling. LA
kollar med Recycling gällande deras konferens som planeras.

11. Kommande möten
Nästa möte hålls den 17 december kl. 10.00-11.00. (telefonmöte)

12. Mötet avslutas

Sekreterare

Christian Lindmark

Justeras
Malin Norin, ordförande

