Protokoll – möte nr 1, Kick-off 14-15 april, 2015
Styrelsemöte
Plats: Hotell Vann, Munkedal
Tid: 2015-04-14, kl 17:00-18:30
Närvarande

Ej närvarande

Nationell styrelse
MN Malin Norin, Ordförande
UL
Ulrika Larsson, vice ordf
CJ
Christin Jonasson, ledamot och kassör
CL
Christian Lindmark, sekreterare
CS
Carla Schön, ledamot
ME
Magnus Engwall, ledamot
PS
Per Samuelsson, ledamot
MG Maria Gustavsson, suppleant
MT
Martin Tengsved, suppleant

Nätverkskoordinator
JS
Johanna Svederud
Webansvarig
PHR Peter Harms-Ringdahl
Reg. avdelningar & tematiska nätverk,
adjungerade
JF
Jonas Fagerman, NRM Norr
AK Anna Kruger NRM Sthlm-Mälardalen
ML
Märta Ländell, NRM Öst (telefon)
KH
Kent Högberg, NRM Syd

1.

Mötets öppnande

2.

Genomgång av dagordningen
Dagordningen godkändes

HH

Hanna Hartmann, NRM Väst

3.

Godkännande av föregående protokoll
Justering av protokoll 9. Christian Lindmark var ej närvarande.
Protokollet (nr 10) från årsmötet gås igenom vid nästa årsmöte.

4.

Konstituerande av styrelse
Styrelsens sammansättning efter konstituerande:
Malin Norin, ordförande
Ulrika Larson, ledamot, vice ordförande
Christian Lindmark, sekreterare
Christin Jonasson, kassör
Carla Schön, ledamot/vice sekreterare
Magnus Engwall, ledamot
Per Samuelsson, ledamot
Maria Gustavsson, suppleant
Martin Tengsved, suppleant
Johanna Svederud har uppdrag som koordinator.
De regionala ordförandena som valts/omvalts godkändes:
Jonas Fagerman, Region Norr,
Märta Ländell, Region Öst,
Hanna Hartmann, Region Väst,
Anna Krüger, Region Mälardalen,
Kent Högberg, Region Syd.

5.

Ekonomi
Januari-mars levererat i resultatrapport. Vårmöte har bidrag på 100.000 kr inkommit.
Inväntar övriga intäkter för vårmötet men prognosen är att det blir en vinst. Seminarium 1
verkar ge en mindre vinst. Seminarium 2 är planerat i maj. Vissa kostnader har inkommit.
En fråga kom upp på vårmötet. Vad planerar vi göra med överskottet?
(MN) Vi kan ta upp denna fråga med Stig-Arne. Hur ser det ut idag och hur kan vi göra i
fortsättningen? Var finns pengarna idag och hur hanterar vi dessa pengar.

6.

Medlemmar
Medlemsansökningar hade inkommit från 50 enskilda personer och 6 korporativa.
Samtliga godkändes.

7.

Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar
a. Öst. Märta Ländell godkändes som ordförande.
Styrelsen utgörs av Märta Ländell (SGI), Markus Gustafsson (Lst Östergötaland),
Fredrik Andersson (Structor Miljö öst), Karin Axelström (Sweco), Emma Klashed
(ÅF), Adrian Sandin Sokolik (Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen).

b.

c.

d.

e.

f.

8.

Har haft årsmöte i februari där en ny styrelse har tillsatts. På styrelsemötet hölls
ett föredrag om Bersbosaneringen. Styrelsen planerar ett studiebesök vid Grusums
Bruk.
Väst. Hanna Hartmann godkändes som ordförande.
Styrelsen utgörs av Hanna Hartmann (Structor Miljö Göteborg), Uffe Schultz
(LST Västra Götaland), Jesper Grandin (NCC), Lars Rosén (Chalmers), Karin
Karlfeldt (Renova), Malin Egardt (Trafikverket)
Uppdragsbekräftelse inkommet för en båttur på Göta älv den 2/6 från Göteborg
med tema TBT. En fråga har uppkommit till styrelsen; kostnaden för båten är
13.500 kr. Väst skulle vilja ha ett bidrag på 6000 kr för att täcka kostnaderna. En
avgift kommer att tas på 250 kr/person. Bidraget godkännes av styrelsen.
Syd. Kent Högberg godkännes som ordförande.
Styrelsen består av Kent Högberg (ÅGAB syd), Emelie Nyberin (Miljökontoret
Malmö Stad), Niklas Persson (VA-teknik i Brösarp), Fanny Söderkvist (Lst
Skåne), Annelie Palm (Tyréns), Mikael Quednau (SYSAV)
Årsmöte hölls den 26/2 i Lund. Till hösten planeras ett studiebesök i regionen
eller Storköpenhamn. Ett seminarium gällande kommunikation i teaterform
planeras även till hösten.
Sthlm-Mälardalen.
Anna Kruger godkännes som ordföranden.
Styrelsen består av Anna Kruger (Västerås Stad), Helene Spets (Bjerking),
Katarina Berg (Sweco), Sofia Billersjö (Golder), Eric Wadstein (Geoserve), Karl
Josefsson ALS), Laila Gren (Sweco), Peter Heljesten (Ragn-Sells), Helena Thulé
(Sandström)
Årsmötet hölls i mars. Planerar bl.a. ett studiebesök på Gotland, in-situ sanering i
Visby. Max antal personer är 30. Kan behöva bidrag för busstransport.
Uppdragsbeskrivning tas fram inom kort. Eventuellt blir det inget 5-kamp i år.
Nord. Jonas Fagerman godkännes som ordföranden.
Styrelsen består avJonas Fagerman (Umeå kommun), Helena Nordsten (Akzo
Nobel Sundsvall), Gustav Sjölund (Dåva Deponi och avfallscenter), Anna-Karin
Marklund (Lst Norrbottens län), Johan Nordbäck (Faveo), Anna Löfholm (Lst
Jämtland), Kristina Svahn (Svevia)
Årsmötet hölls den 1272. Studiebesök planeras på Skydds C (Försvarsmakten),
förorenade områden i andra länder, mobilt labb. Uppdragsbeskrivning inskickad.
Budget 1100 kr. Uppdragsbeskrivningen godkännes. I höst planeras besök hos
Akzo Nobel i Sundsvall och eventuellt ett studiebesök i Waasa Finland.
Förorenade byggnader. Anna Landfors-Limdahl har slutat efter 4 år. Ingen ny
ordförande tillsatt.

Planering av aktiviteter
a. Seminarium 4 (JS) 27-28/5 i Malmö - Hållbar sanering i samarbete med Nicole.
Program klart. Information läggs ut på hemsidan samt kommer med i Nicoles
utskick. Studiebesök den 27/5. Moderator Lars Rosén. Uppdragsbeskrivningen
har skickats ut på mail och godkänts av styrelsen. Seminariet krockar med
Miljöövervakningsdagarna 26-27/5 i Örebro.
b. Seminarium 1. 16-17 september 2015, Flytt av Kiruna med förorenade områden i
fokus – seminarium i Kiruna.

Arbetsgruppen bestående av: Christine Jonasson, Jonas Fagerman, samt personer
från Tekniska kontoret och LKAB (MN har förslag på personer), ev. Gustav
Sjölund.
Innehåll i seminariet, Flytt av en stad – problematik kring gruvdrift med fokus på
Kiruna.
c. Seminarium 2. 26 november 2015, Deponier/Avfall Sverige i Malmö.
Arbetsgruppen bestående av: Martin T., Kent H., Carla S. och utlysa 2 på
hemsidan.
Innehåll i seminariet; Masshantering, Nya kriterier för klassning av avfall,
Nedlagda deponier som kan komma att bli framtida saneringsobjekt (Dagens
lösning, morgondagens saneringsobjekt), historisk inventering och riskklassning,
kan man fortsätta lägga restprodukter på deponier samtidigt som vi börjar klassa
dem som förorenade områden?, Privat ägda kontra kommunalt ägda deponier.
d. Seminarium 3. 11 februari 2016, Arbetsmiljö – i Stockholm.
Arbetsgruppen bestående av: Carla S., Christian L., Magnus E. och utlysa 2 på
hemsida.
Innehåll i seminariet, förorenade byggnader, juridik, olika gruppera/aktörers
exponering, olika medier, riskkommunikation.
e. Vårmöte 16-17 mars 2016 Göteborg, Tema - Kommunikation och samhällsnytta.
Arbetsgruppen bestående av: Per S., Maria G., Malin N., Hanna H. (studiebesök),
Maria Paijkull (ska tillfrågas), Ulrika L. Vårmöteskoordinator: Ulrika L.

•

•

Innehåll i seminariet,
• Mediabevakning, hur risker blåses upp
• Vilka tidningar skriver om förorenade områden, få föredragshållare från
media?
• Vad blir fel vid kommunikation med media
• Hur bevakas miljöfrågor i media (forskning)
• Hur kommuniceras risker kring PFAS
• Hur kommuniceras risker kring glasbruk
• Hur påverkas boende och fastighetsvärden
• Hur kommunicerar forskare sina rön och hur tas det emot av media och
befolkning
Riskkommunikation
• Info till allmänheten
• Filmer?
• Övningar?
• Arbetsmiljö
• Kommunikation – från , omgivningen och intressenter (ex framtida
boenden)
Forskning - Gör vi rätt saker, effekter och nytta.

•
•

Föreläsning av en kommunikationsexpert
Samt samverkan för samhällsnytta, Good enough, vinster med EBH,
ekosystemtjänster, arbetsmiljö, samhällsnytta och miljönytta, hållbarhetsanalys m
fl.
f. Seminarium 4. 18-19 maj 2016, Tema – Sediment Oskarshamn.
Arbetsgruppen bestående av: Christin J., Ulrika L., Märta L., Per S. och utlysa 2
på hemsidan.
Innehåll i seminariet, Oskarshamn – studiebesök och seminarium
• Studiebesök fokus Oskarshamnsprojektet
• Åtgärdsförberedande undersökningar?
• Seminarium fokus på muddringsprojekt
• Avvattning
• Vattenrening
• Sediment

g.

9.

Nästa års Kick-off, 20-21 april 2016.

Information/kommunikation
a. Nicole (CS). Carla kommer fortsättningsvis att rapportera från Nicole. Nästa
konferens är i Manchester som Carla kommer att åka till. Vem skall stå som
kontaktperson för Renare mark? Viktigt att reda ut om det endast är
kontaktpersonen som får gå på Nicoles arrangemang till reducerat pris eller om vi
kan skicka vem som helst från styrelsen. Styrelsen får avvakta med denna fråga.
b. Eurodemo (MN) Inget nytt
c. Snowman (JS) Inget nytt
d. Nyhetsbrev (JS) Ett nyhetsbrev kommer ut i vår, nästa nyhetsbrev kommer ut
efter seminarium 4. Information från de regionala styrelserna rapporteras till
Johanna.
e. Hemsida (JS, PHR) Förslag till förändring att alla aktiviteter/seminarium är
samlade på en sida, Styrelsen ger sitt godkännande till denna förändring. PHR
meddelar att vi behöver en kunnig person som ser över koderna för hemsidan,
PHR kollar om han kan hitta en lämplig person för detta. PHR får styrelsens frihet
och godkännande att upphandla och beställa arbetet upp till 10 000 kr för detta
arbete.
f. Sociala medier (UL) löper på.

10. Övrigt
a. Revisorer – bör Nätverket ha två revisorer?
I nuläget har vi en revisor, Berth. Det togs även beslut på årsmötet att vi
endast har möjlighet att ha en revisor i fortsättningen. Bert har
rekommenderat en person från hans företag som kan ställa upp som hjälp

b.

c.

d.

e.
f.

vid behov. Kan vi istället ha ett företag som andra revisor sock backar upp
vid sjukdom eller om Bert slutar. MN tar med sig frågan med Bert.
Styrelsen tar beslut om att vi skall ha två revisorer. Berth rekommenderar en
ny person.
En andra fråga, behöver vi en intern revisor? Styrelsen bedömer att detta
inte behövs då vi har full öppenhet mot våra medlemmar där alla har tillgång
till våra mötesprotokoll.
Regionala styrelser, möjlighet till reducerande priser på arrangemang även för
de som ej sitter i styrelse? Extra morot för att locka styrelsemedlemmar.
Styrelsen tog beslut om att samtliga styrelsemedlemmar skall kunna få
anmälningsavgiften betald för ett seminarium per år. Även att styrelsen kan skicka
en representant om ej ordföranden kan gå. Viktigt att detta framkommer i
anmälan till respektive seminarium.
Hur tar vi tillvara på den kompetens och det engagemang som finns utanför
styrelsen, exempelvis utlysa att vi söker arrangörer till teman.
Call for abstract – utlyser förslag till föredrag. Vid arrangemang av seminarium
utlyses frivilliga att delta i arrangörsgruppen på hemsidan.
Tematiska nätverk – förorenade byggnader.
Utlyser en fråga av intressenter på hemsidan och i nyhetsbrev. Intresseanmälan att
bilda en styrelse.
Almedalen.
Kan vara emot våra stadgar. Frågan bordläggs.
Återvinningsindustrin, Avfall Sverige
Avfall Sverige vill samarbeta med oss. Golder kommer prata på en temadag och
kommer där nämna Renare mark. Vi fortsätter arbeta för att öka samarbetet med
dem.
Återvinningsindustrin. Konferens i Båstad med olika arbetsgrupper. En
arbetsgrupp är förorenad jord. MT är ordförande för förorenad jord. MT kan
rapportera och återkoppla från denna arbetsgrupp under punkt 9
(Information/kommunikation). MT skall bara kolla med Återvinningsindustrin så
att det är OK för dem att han gör detta för Renare mark.

11. Kommande möten
2015
27/5
15/6
27/8
16/9
15/10
26/11
15/12
2016
19/1
5/2
16/3

Nr2
Nr3
Nr4
Nr5
Nr6
Nr7
Nr8

Fysiskt möte 17.30-18.30
Tel.möte 14.00-15.00
Tel.möte 10.00-11.00
Fysiskt möte, Kiruna (återkommer om tid, i samband med seminarium)
Tel.möte 14.00-15.00
Fysiskt möte, Malmö (16.30-17.30, i samband med seminarium)
Tel.möte 10.00-11.00

Nr9 Tel.möte 10.00-11.00
Nr10 Fysiskt möte, Stockholm (16.30-17.30, i samband med seminarium)
Årsmöte Fysisk möte, Göteborg (i samband med Vårmötet 2016)

12. Mötet avslutas

Sekreterare

Christian Lindmark

Justeras
Malin Norin, ordförande

