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Plats

Telefonmöte

Närvarande Lisa Ledskog
Jan-Erik Lindström
Elke Myrhede
Christer Egelstig
Krister Honkonen
Karin Axelström
Delges

1. Mötets
öppnande
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Nätverkets styrelse

Lisa hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

2. Dagordning Dagordningen fastställdes
3. Uppföljning Se punkterna nedan.
av tidigare
protokoll
4. Ekonomi

Vissa företag som Nätverket skickat fakturor till finns utomlands. För att
betalningarna ska kunna göras behövs s k swipkod till vårt bankkonto. Elke
kontaktar banken och tar reda på detta.
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5.
Betalningspåminnelse är utskickad till ej betalande medlemmar. Adresslistan
Administration är uppdaterad. Numera får man ut en utskrift när man registrerar sig som
medlem på hemsidan. Utskriften fungerar som ett underlag för faktura. Vidare
diskuterades om förteckningen över enskilda medlemmar ska läggas ut på
hemsidan. För att komma åt denna bör inloggning vara ett krav. Detta kan
inte konstrueras på den hemsidan vi har idag, utan då måste ett web-hotell
anlitas. Krister H kommer att skicka ut förfrågningar till olika web-hotell inför
höstmötet. Ska vi ha en avancerad hemsida med kopplade databaser kan det
bli relativt dyrt. Krister återkommer med kostnader och för- resp nackdelar för
enkel eller kvalificerad hemsida.
Rutinerna för hur medlemsförteckningen ska skötas måste förbättras. Karin
och Krister H kontaktar Ulla-Britt på SGI om hur det kan göras.
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Nätverket Renare Mark

För närvarande har vi 370 enskilda medlemmar och 84 korporativa. Hemsidan
har nåtts av 10 000 träffar.
Närverket har tidigare diskuterat att arvodera en redaktör för nyhetsbrevet.
Omfattningen av ett sådant arbete uppskattas till 2 dagar per nyhetsbrev. 4
nyhetsbrev per år planeras. Styrelsen beslöt att endast en ansvarig bör utses.
Thomas Liljedahl har erbjudit sig att göra detta för 540 kr timmen. Styrelsen
beslöt att också höra om Ingegerd Ask kan åta sig detta under samma
förutsättningar. Lisa hör med Annelie.
6.
Infogruppen
(nyhetsbrev,
hemsida)

LL

Första nyhetsbrevet har gått ut och har fått ett positivt bemötande.
OH-bilder som presenterar Nätverket avses läggas ut på hemsidan. Engelska
OH är redan klara. Krister H kontrollerar med Ingegerd om de svenska OHbilderna är klara, annars översätter Krister själv de engelska till svenska.

KH

Innan posters tas fram för Nätverkets räkning vill infogruppen att en logga tas
fram.
7 Miljömässan
2002
Halvdagsseminarium
Uppföljning

Miljömässan: Halvdagsseminariet i Göteborg 020903 fick ett positivt
bemötande av deltagarna. Närverket kan dock konstatera att Mässan inte
skött organiseringen av seminariet på ett helt bra sätt. Bland annat blev ingen
utvärdering gjord.

8 Höstmöte
2002

Ca 170 personer är hittills anmälda. Fler platser finns, även på flygen. En
påminnelse kommer därför att skickas ut. Krister gör ett bredare utskick under
veckan. Under de närmaste dagarna, när vi vet hur många som kommer,
kommer workshopen att planeras. Ett förslag har inkommit från Ebba
Wadstein, SGI, ang kvalitet i efterbehandlingsarbete. Jan-Erik kontaktar Ebba
ang detta.
Styrelsen beslutade att bjuda in ca 20 studenter gratis under föredragen och
lunchen (ej workshopen). Dessa måste dock vara föranmälda och
medlemmar i Nätverket. Thomas Liljegren har kontakter med studenter och
kan därför ta hand om detta. Jan-Erik kontaktar Thomas.

KH
JEL

JEL
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Något styrelsemöte kommer inte att hinnas med i samband med höstmötet.
Jan-Erik kontaktar Thomas ang ev betalning av resor till föredragshållare.
Tidigare har bestämts att resor betalas inte av Nätverket för föredragshållare,
däremot logi och deltagaravgift.
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Nätverket Renare Mark

Elke skickar mall för enkät till Jan-Erik.

EM

Beträffande journalister har Byggindustrin anmält intresse. Lisa kollar med
dem som var med på Miljömässan i Gbg.

LL

Ama kommer att tas upp av föredragshållaren Sten Fernerud, NCC.
Önskemål fanns att förlänga kaffepausen på eftermiddag under dag 1 till 4045 minuter. Jan-Erik återkommer om detta.
9. Vårmöte
2003

JEL

Elke och Anneli har letat lokaler som kan ta emot både konferensgäster och
även ge logi. Mötet är tänkt att hållas i Stockholmstrakten. Elke skickar ut en
sammanställning. Innan dess kontaktas de olika konferensanläggningarna för
att kolla av att de alternativa datum som vi bokat är möjliga för dem. De två
alternativa datumen är 19-20 mars eller 26-27 mars 2003.

EM

Jan- Erik kollar om KTH kan tänka sig att ställa upp som medarrangör.

JEL

Temat för vårmötet som diskuterades var efterbehandling i städer,
Alla
brownfields. Alla uppmanas fundera tills nästa möte vilka delar som kan bli
aktuella. Följande nämndes på mötet: utvärderings av riskbedömningssystem,
ekotox, klororganiska föreningar
10.
Kommande
möten

Därefter blir nästa möte ett telefonmöte den 9 januari kl 8:30.
Lisa Ledskog avslutade mötet.

Nedtecknat av

Justerat

Karin Axelström

Lisa Ledskog
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11 Mötets
avslutning

Nästa styrelsemöte blir 27 november i Linköping. Preliminärt kl 10.
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