VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR NÄTVERKET RENARE MARK –
VERKSAMHETSÅRET 2013
Styrelsen för Nätverket Renare Mark avger härmed verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2013.

Styrelse och övriga funktionärer
Föreningen har under verksamhetsåret letts av nedanstående styrelse som valdes av
föreningsstämman den 20 mars 2013. Styrelse konstituerades vid efterföljande
styrelsemöte den 24 april 2013.
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Medlemmar
Föreningens medlemsantal har under 2013 ökat med ca 12 % för enskilda medlemmar
och med ca 9 % för korporativa, vilket kan jämföras med årets målsättning att öka
medlemsantalet med 5 %. Föreningens hade vid utgången av 2013 911 enskilda och
197 korporativa medlemmar. Vid utgången av 2012 hade föreningen 882 enskilda och
181 korporativa medlemmar. Vid utgången av 2011 hade föreningen ca 810 enskilda
och 161 korporativa medlemmar. 2010 hade föreningen ca 700 enskilda och ca 161
korporativa medlemmar och 2009 ca 571 enskilda, respektive ca 166 korporativa
medlemmar.

1

Styrelsens arbete
Styrelsen har förutom att ansvara för arrangemang drivit löpande arbete såsom:
– administration och bokföring i samarbete med Ekorola AB
– administration av hemsida
– kontakter med våra nordiska grannländer
Styrelsen har sedan årsmötet 2013 haft 10 protokollförda möten, varav 6
telefonmöten. Fysiska möten har genomförts i samband med kick-off 24-25 april,
nätverkets arrangemang i Linköping 1/10, Malmö den 20/11 och i Uppsala den 5/2
2014.
Styrelsens arbete inleddes med en kick-off för nya styrelsen och representanter från de
regionala avdelningarna under två dagar på Yasuragi i Stockholm 24-25 maj 2013.
Under kick-offen sattes programmet för hösten 2013 och våren 2014.
Därefter har styrelsen under verksamhetsåret arbetat med prioriterade projekt och
verksamhetsområden enligt föreningens vision och verksamhetsplan. Styrelsens
arbetsrutiner har reviderats för att tillse att föreningen sköts på ett enhetligt sätt. Det är
av stor vikt för föreningen att alla aktörer inom branschen finns representerade och
engagerade i de aktiviteter som genomförs, vilket tagits hänsyn till vid
verksamhetsplaneringen.
Kommunikation och information har nått medlemmarna via e-post, nätverkets
hemsida, nyhetsbrev, sociala medier samt i samband med möten, seminarier och andra
arrangemang. Nätverket har strävat efter att inhämta medlemmarnas synpunkter och
önskemål om arrangemang och nätverkets utveckling, bland annat via enkäter i
samband med arrangemang, sociala medier och personliga kontakter vid möten. De
enkäter som inkom under året har gåtts igenom vid styrelsens kick off och ligger till
grund för verksamhetens planering 2013.
Medlemmar kan löpande följa styrelsens arbete genom protokoll från styrelsemöten,
vilka läggs ut på föreningens hemsida under en lösenordsskyddad medlemssida.
Styrelsen har under året ytterligare ökat samarbete med de regionala och tematiska
avdelningarna. Styrelsen har utsett en styrelsemedlem att representera styrelsen i
respektive temanätverk, Åsa Axheden för förorenade byggnader respektive Maria
Paijkull för förorenade sediment.
Det tematiska nätverket förorenade sediment, det nationella nätverket och region Öst
anordnade ett seminarium i Linköping den 1 oktober och studiebesök till saneringen i
Valdemarsvik den 2 oktober
Vårmötet 2014 började planeras i maj 2013. Maria Paijkull är mötessamordnare för
mötet. Mötet kommer att äga rum 1-2 april i Jönköping.
Styrelsen har under året haft en representant (Peter Harms-Ringdahl) med i
organisationskommittéen för NORDROCS för fortsatt samverkan med ATV,
Miljöringen och MUTKU i planerandet för NORDROCS 2014 i Stockholm. Peter
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Harms-Ringdahl har utsetts som koordinator för NORDROCS 2014 och
arrangörsgruppen har under 2013 lagt upp hemsida för NORDROCS, planerat
program och skickat ut call for abstract inför konferensen som hålls i september 2014.

Arvoderade uppgifter
Nätverkskoordinator
Koordinatorn avlastar styrelsen och fungerar som projektledare för de arrangemang
som genomförs. Koordinatorn utgör navet i föreningens verksamhet.
Koordinator för 2013 har varit Ulrika Larson som tillträdde vid årsskiftet 2011/2012.
Administration av hemsida och elektroniska nyhetsbrev
Vid Vårmötet 2011 lanserades föreningens nya hemsida och Peter Harms-Ringdahl är
ansvarig för att hemsidan uppdateras. Arvoderingen är löpande med 3 månaders
uppsägningstid.
Under 2013 registrerades 30 794 unika besökare. 2012 registrerades 34 232 unika
besökare. 2011 hade hemsidan 42 300 unika besökare, 51 000 under 2010, 53 385
unika besökare under 2009 och 58 500 under 2008. Nyhetsbrevet i PDF-form ingår
inte i statistisken utan tillkommer med 12 425 länkvisningar under 2013.
År 2011 öppnade föreningen konto på de sociala medierna Twitter och Facebook.
Föreningen hade vid årsskiftet 2011/2012 55 följare på Facebook och 11 på Twitter.
Under 2013 har antalet följare på Facebook ökat till 115 personer. Under 2012
öppnade föreningen även en grupp på nätverket Linked In, antalet medlemmar i
gruppen var vid årsskiftet 2013/14 406 personer vilket är en ökning med 200 personer
sedan förra årsskiftet. Även grupper för de regionala nätverken och de tematiska
avdelningarna Förorenade byggnader och förorenade sediment har skapats på Linked
In.

Nyhetsbrev
Under 2013 utgavs fyra nyhetsbrev med koordinatorn som ansvarig redaktör. För att
distribuera det digitala nyhetsbrevet till medlemmarna används tjänsten Get a
Newsletter. Det digitala e-post nyhetsbrevet refererar till en PDF på hemsidan, som
koordinator skapar i Adobe In-design.
Statistik för lästa nyhetsbrev: Nyhetsbrev 2013:1 öppnades av 53% , Nyhetsbrev
2013:2 öppnades av 48 %, Nyhetsbrev 2013:3 öppnades av 53% och årets fjärde
nyhetsbrev öppnades av 53%. Statistiken visar inte de som läst nyhetsbrevet direkt i
mailet utan bara de som klickat vidare för att läsa i webbläsare.
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Föreningens administration och ekonomi
Ekorola AB är upphandlade att sköta föreningens ekonomi och fakturering av bland
annat medlemsavgifter.
Registersystemet behölls hos AR Internetplatsen AB under 2013. Internetplatsen
uppdaterar systemet kontinuerligt i dialog med föreningen. Webredaktör Peter HarmsRingdahl har under året förbättrat rutinerna för medlemsfakturering.
Under året har vi även anlitat Arkivbolaget för nätverkets arkivering. Samt en grafisk
profil har tagits fram och lagts upp tillsammans med nätverkets mallar på
www.renaremark.se.
Mikael Näsström och Berth Nilsson är arvoderade externa revisorer.

Regionala och tematiska avdelningar
Föreningen har fem aktiva regionala avdelningar (Öst, Väst, Syd, Mälardalen och
Norr), samt två tematiska avdelningar som utgörs av Förorenade byggnader
respektive Förorenade Sediment.
De regionala och tematiska avdelningarna har ökat samarbetet med den nationella
styrelsen genom att delta med en representant på de flesta styrelsemötena samt genom
uppdaterade rutiner för avdelningarna. De regionala avdelningarna har varit aktiva i
de nationella arrangemang som styrelsen har initierat, men har även genomfört många
egna arrangemang:

Region Öst – ordförande Märta Ländell
 Miniseminarium om efterbehandling, främst stabilisering och solidifiering, av
sediment 4 juni.
 Studiebesök vid Martin Ängkvist, efterbehandling av tidigare kemtvätt, 27
augusti
 Sedimentseminarium i Linköping och studiebesök i Valdemarsvik i samarbete
med nationella nätverket och Förorenade sediment den 1-2 oktober.
 Årsmöte och seminarium om IED-direktivet den 24 februari 2014.

Region Väst – ordförande Niklas Ander
 Studiebesök vid insitu sanering i Brunnsbo den 10 oktober.
 Studiebesök tillsammans med region Syd vid sanering vid Rydöbruk den 21
oktober.
 After work med temat sediment 12 december.

Region Syd – ordförande Karin Persson
 Studiebesök vid Bromölla den 4 juni.
4

 Studiebesök tillsammans med region Väst vid sanering vid Rydöbruk den 21
oktober.
 Seminarium om nya tekniker i Malmö i samarrangemang med nationella
nätverket samt after work efter seminariet den 20 november
 Årsmöte och seminarium om förorenade områden i plan- och
exploateringsprocessen den 26 februari.
.

Region Mälardalen – ordförande Anna Fröberg Flerlage
 Femkamp – Miljökampen 21 november 2013.
 Årsmöte

Region Norr – ordförande Christin Jonasson
 Studiebesök på Scharins den 12 september.
 Årsmöte och webinarium om sediment den 12 februari.

Avdelning Förorenade byggnader - samordnare Anna Landfors-Limdal
Temanätverket Förorenade byggnader var medarrangörer till seminarium om
förorenade byggnader 5 februari i Uppsala.

Avdelning Förorenade sediment – samordnare Per Samuelsson
Avdelningen genomförde tillsammans med det nationella nätverket och region öst
ett seminarium i Linköping om förorenade sediment samt ett studiebesök i
Valdemarsviken den 1-2 oktober 2013.

Internationella kontakter
Under 2013 har kontakterna med nätverkets systerorganisationer i Norge, Finland och
Danmark fortsatt, främst genom planerandet av NORDROCS 5 (5th joint Nordic
Meeting on Remediation of Contaminated Sites) som hålls i Stockholm i september
2014. Mötet är ett samarrangemang mellan Nätverket Renare Mark, MUTKU
(Finland), Miljöringen (Norge) och ATV (Danmark). Målsättningen för mötet är att
skapa ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte i ett nordiskt perspektiv.
Koordinotor för NORDROCS är Peter Harms-Ringdahl.
Föreningen är fortsatt medlem i NICOLE. Helena Branzén har under året bevakat
Nicoles verksamhet för nätverkets räkning.
Styrelsens bevakning av Eurodemo har under året skötts av Malin Norin som även
fortsätter att bevaka under 2014.
Samarbete med nätverket SNOWMAN initierades i samband med webkonferensen
om förorenade sediment som hölls den 13 februari 2012. Korrespondens mellan
Nätverket Renare Mark och SNOWMAN har fortlöpt med ambitionen att åter hålla
gemensam konferens. I november 2013 höll Snowman en webkonferens om
kvicksilver som Renare Mark marknadsförde på hemsidan och i nyhetsbrev.
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Kontakter nya medlemsbranscher
Nätverket har haft som mål under 2013 att bredda mot andra branscher. I samband
med vårmötet 2013 riktades inbjudan särskilt till återvinningsindustrierna eftersom
temat för vårmötet var masshantering. Vid seminariet om nya tekniker i Malmö bjöds
Teknikföretagen som deltagare.

Arrangemang ( maj 2013 tom 5 februari 2014)
Arrangemang under 2013 har huvudsakligen samordnats av koordinatorn tillsammans
med ideell medverkan från föreningens medlemmar.
Totalt har årets nationella arrangemang samlat 715 deltagare, varav 420 personer
deltog på Vårmötet och sammanlagt 295 personer deltog i nätverkets övriga
arrangemang.
Samtliga presentationer från de olika arrangemangen finns på vår hemsida
www.renaremark.se och arrangemangen har även refererats i Nyhetsbreven.
Renare Marks Vårmöte 2013, 420 deltagare, Malmö 20-21 mars 2013

Temat för Vårmötet 2013 var hur vi hanterar förorenade sediment och jordmassor på
bästa sätt och vilka regler som styr hanteringen. Arrangemanget genomfördes med
Naturvårdsverket, SGI och SGU som medarrangörer.
Studieresa till åtgärdsobjekt i Småland, 44 deltagare, 29-30 maj 2013.

Studieresa till åtgärdsobjekt i Småland samt miniseminarium om bland att
kloralifater. Objekt som besöktes var Kniphammarens miljöriskområde,
Värnamotvätten, Försvarets bränsleförvar i Moheda och saneringen i Hjortsberga.
Seminarium om förorenade sediment, 81 deltagare – 1-2 oktober 2013.

Arrangemanget ordnades i samarbete med det tematiska nätverket förorenade
sediment, och region Öst. Den 1 oktober hölls ett heldagsseminarium om förorenade
sediment med inriktning på bland annat lagstiftning, modellering av spridning samt
praktiska exempel. På kvällen hölls en gemensam middag. Den 2 oktober anordnades
i samarbete med Valdemarsviks kommun ett studiebesök till miljöprojektet
saneringen av Valdemarsviken.
Seminarium om nya tekniker, 80 deltagare, Malmö 20 november 2013.

Seminariet syftade till att diskutera kring hur vi övervinner hindren för att börja arbeta
med nya tekniker i större omsträckning samt att presentera nya tekniker.
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Seminarium om förorenade byggnader, 90 deltagare, Uppsala 5 februari 2014.

Seminarium med praktiska exempel av saneringar och provtagningar av förorenade
byggnader samt studiebesök i samband med lunchen vid stationshuset i Uppsala.

Slutord
Styrelsen vill framföra sitt stora tack till alla som bidragit till nätverkets verksamhet
under det gångna året genom medverkan i våra arrangemang eller genom andra
insatser.

Malin Norin, ordförande

Maria Paijkull, vice ordförande och suppleant

Helena Hinrichsen, kassör

Lennart Andersson, sekreterare

Åsa Axheden, vice sekreterare

Christian Lindmark, suppleant

Jurate Kumpiene, ledamot

Helena Branzén, ledamot

Lars Gardfors, suppleant
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