Protokoll – möte nr 6, 15/10, 2015
Styrelsemöte
Plats: Telefonmöte
Tid: 2015-10-15, kl 14:00-15:00
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
PS
Per Samuelsson, ledamot
MG Maria Gustavsson, suppleant
MT
Martin Tengsved, suppleant

ME

Magnus Engwall, ledamot

Nätverkskoordinator
JS
Johanna Svederud

Reg. avdelningar & tematiska nätverk,
adjungerade
ML Märta Ländell, NRM Öst (telefon)
KH
Kent Högberg, NRM Syd
HH
Hanna Hartmann, NRM Väst

1.

Mötets öppnande

2.

Genomgång av dagordningen

JF
Jonas Fagerman, NRM Norr
AK Anna Kruger NRM SthlmMälardalen

Dagordningen godkändes

3.

Godkännande av föregående protokoll

En justering görs i protokollet, Maria Gustavsson var inte med i mötet samt att ansvarig
för sociala medier under Information/Kommunikation skall ändras till JS. Malin reviderar
protokollet och slutgiltigt godkännande av protokollet görs vid nästa möte.

4.

Ekonomi
Inte så mycket nytt att rapportera denna månad. Kvartalsrapport 3 har ej inkommit ännu.
Resultatet för seminarium 1 (Kiruna) kan rapporteras under nästa möte. Vid uppföljning
av seminarium 2 verkar allt vara i sin ordning.
Viktigt att tänka på! Resor för föredragshållare bör ses över vid kontakten med Resia.

5.

Medlemmar
Medlemsansökningar hade inkommit från 6 enskilda personer och 1 korporativa (lista).
Samtliga godkändes.
En fråga kom upp om när och vilka potentiella medlemmar och korporativa företag som
styrelsen inte kan acceptera. Headhunting företag är exempel på företag som ej godkänns.

6.

Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar

7.

Planering av aktiviteter

a. Öst (ML) Har genomfört en stadsvandring och studiebesök. Planerar att
genomföra ett föredrag före jul. Nästa styrelsemöte är inom närmsta veckorna och
då kommer detta behandlas.
b. Väst (HH). Planerar för utflykt och studiebesök i Bengtfors. Hittills 8
anmälningar. Break even vid 30 betalande. Den största kostnaden är bussen. Vi
kan tänka oss att genomföra studiebesöket om vi blir mindre, kan i så fall hitta
mindre färdmedel. Sprid gärna detta till de ni känner.
c. Syd (KH). Nästa seminarium är kommunikation i teaterform den 3 november.
Endast 8 anmälda hittills, break even vid 20 anmälningar. En vecka kvar innan
sista anmälningsdag. Planerar även årsmötet.
d. Sthlm-Mälardalen (AK). AK ej närvarande. JS meddelade om en repris på
studiebesök i Gotland skall utföras, endast 7 anmälda. JS skall gå ut med en
påminnelse..
e. Nord (JF). JF ej närvarande. JS meddelar att planeringen för resa till Vasa pågår
för fullt. Årsmötet planeras att genomföras i samband med denna resa.

a. Seminarium 2. 26 november 2015, Deponier/Avfall Sverige i Malmö.
Programmet klart. Hittills 28 personer anmälda och break even går vid 31. 17 fria
deltagare och inga anmälda från styrelsen. Styrelsen meddela Johanna om ni
kommer. Moderator är Pär Larshans (Ragn-Sells). Present till föredragshållare
kommer vara ett bidrag till Musikhjälpen.

b. Seminarium 3. 11 februari 2016, Arbetsmiljö – i Stockholm.
Planeringen har kommit igång. JS går igenom ett utkast av programmet. JS
meddelar att arrangörsgruppen vill ha hjälp med att välja lokal. JS går igenom
alternativen av lokaler med för- och nackdelar samt kostnader. Slutligen väljs

alternativet Klara Strand och styrelsen ger klartecken att vi går vidare med Klara
Strand. MN meddelar att hon fått uppgifter om att SGF skall ha sitt Göteborgs
seminarium gällande arbetsmiljö i mars. Troligen är detta en felskrivning, dock är
det viktigt att dessa arrangemang inte krockar. Viktigt att vi förmedlar att
arbetsmiljöseminariet i Renare marks regi inte innehåller samma som saker som
seminariet som ges av SGF. JS stämmer av med Annelie Liljemark (SGF) när
SGF: seminarie i Göteborg skall genomföras så att det inte uppstår en krock.
c. Vårmöte 16-17 mars 2016 Göteborg, Tema - Kommunikation och samhällsnytta.
En budget har tagit fram och skickats som underlag för beslut till mötet. Styrelsen
godkänner budget och att avgiften förblir oförändrad. Ingen moderator finns i
nuläget. Styrelsen får gärna hjälpa till att hitta moderator som är duktig i
kommunikation. SGI vill gärna ha ett tema med workshop på vårmötet,
arrangörsgruppen för vidare diskussion med SGI om upplägg på detta.
d. Seminarium 4. 18-19 maj 2016, Tema – Sediment Oskarshamn.
Planerar ett upplägg med 1 dag studiebesök med efterföljande dag för
seminarium. EN afterwork med middag (självbekostas) planeras i samband med
arrangemanget. Uppdragsbeskrivning tas fram till nästa möte.

8.

Information/kommunikation
a. Nicole (CS). Nästa konferens är i Bryssel den 4-6/11 CS kan tyvärr ej vara med.
Ett möte har hållits gällande vår relation till Nicole angående att vi måste bevara
vårt oberoende. Vi kom dock fram till att det inte bedöms finnas några
motsättningar. Nicole har ingen lobbyverksamhet. Vi har även diskuterat hur vårt
framtida samarbete skall se ut. Förslaget är att det skall finnas 2 representanter
som kan rapportera från Nicole varav CS är en. Intresserad kan höra av sig. Ett
förslag för vidare samarbete är att det vartannat år kan anordnas ett samordnat
seminarium med internationell framtoning. Vi tar med denna fråga till nästa möte.
Vi kom inte på några direkta nackdelar med ett framtida samarbete och lyfter
frågan till övriga i styrelsen att meddela om det kan finnas nackdelar.
Förhoppningen är väl att samarbetet kan väcka intresset för branschen och
nätverket nationellt för industrin. Finns det en intresserad representant från
styrelsen som vill åka till Bryssel och bevaka. Denna fråga med framtida
samarbete följs upp vid nästa möte.
b. Eurodemo (MN) Inget nytt
c. Snowman (JS) Ett webbseminarium hålls gällande ”urban farming”, som ej är
öppet för alla. En från styrelsen kan dock en representant delta och rapportera till
hemsidan. JS är gärna med, men finns det någon annan så hör av er till JS.
d. Nyhetsbrev (JS) Nästa nyhetsbrav kommer ut 1:a eller 2:a veckan i december. UL
meddelade att vi tar kontakt med Åsa (valberedning) gällande utlysning om att
vara med i styrelsen.
e. Hemsida (JS) Inget nytt.
f. Sociala medier (JS). Inget nytt.

9.

Övrigt
a. NICOLE-vår reprensentation
Se punkt 8a.
b. Återvinningsindustrin, Avfall Sverige (MT)
Inget nytt.

10. Kommande möten, Fysiskt möte i samband med nr 7 26
november (efter seminariet)
11. Mötet avslutas

Sekreterare

Christian Lindmark

Justeras
Malin Norin, ordförande

