Nätverket Renare Mark

Styrelsemöte per telefon
2003-06-16

Deltagare
Jan-Erik Lindström
Lisa Ledskog
Krister Honkonen
Christer Egelstig
Eva Larsson
Karin Axelström
Thomas Liljedahl
1.

Mötets öppnandes av Lisa Ledskog

2.
Utsänd dagordning fastställdes
Till mötessekreterare utsågs Thomas Liljedahl
3.
Höstmötet 2003. Info till styrelsen av Thomas Liljedahl.
En projektgrupp för mötet är igång, bestående av
Elke Myrhede, Geoinnova
Anna-Lena Öberg-Högsta, Golder (programansvarig)
Anna Sorelius, lst Skåne
Jesper Karlström ,Tyrens
Thomas Liljedahl (styrelsens rep)
Lennart Andersson, Scantec lab (uställningsansvarig)
Ett preliminärt program beräknas klart den 11 Juli. Detta distribueras då till styrelsen för synpunkter. Projektgruppen med Umeå Congress träffas den 14 Augusti i Helsingborg för att fastställa programmet och lösa praktiska detaljer. Utskick av program och anmälningar kort därefter. Budget kommer att upprättas.
Planen är att ha parallellsessioner den andra förmiddagen, bland annat med en busstur till lämpligt förorenat område i närheten. I anmälningarna måste därför deltagare välja parallellsession.
Karin A. påpekade att det därför blir extra viktigt med abstract, helst redan i inbjudan så att folk
har underlag för att välja.
Projektgruppen har förslag på en muntlig informationspunkt innan poster/utställningssession för
att öka intresset för detta. Tävling om bästa poster kommer dessutom att hållas.
Styrelsen bör hjälpa till att leta intressanta danska (genom ATV) och nordeuropeiska föredragshållare.
4.

– Miljöringen. Info från seminariet 4-5 juni i Oslo samt från mötet med nordiska
representanter dagen innan.

Lisa Ledskog informerade.
Om mötet med nordiska representanter. Tyvärr saknades finska Mutku, eventuellt på grund av
språkproblem. Nordsoil finns till vidare kvar utan finansiering och Wenche Brännbakk kommer
att verka på sin fritid, bland annat för att få till stånd ett möte i Riga. Tanken väcktes av TL att
ett sådant möte skulle kunna vara motiverat för att främja gruppsammanställningar inför ansökningar i EU’s 6te ramprogram. TL bör kontakta Wenche om detta.

Nätverket Renare Mark
Miljöringens möte på Fornebu drog totalt cirka 60 personer. I Fornebuprojektet har cirka 95%
av massorna återanvänts. Enligt Lisa L. var det svårt att få klarhet i vilka halter som lämnats
kvar.
5.
Logotyp
Lisa Ledskog eller Karin Axelström skickar ut de nya förslagen till styrelsen för påsyn.
6.
Hemsidan
Euronetics jobbar med saken. 25000 kronor budgeterade och offererade från Euronetics för projektet.
Vecka 25 första version ute. Sedan efterhand mera. I fullständig funktion till hösten.. Olika inloggningsnivåer, med skräddarsydda sidor för olika personer. Krister H. skickar ut länk till provisoriska adressen.
7.
Evenemanget i Göteborg 10-11 juni och fortsatta kontakter med Storbritannien.
Krister H. gav en presentation på 15 min om Renare Mark vid evenemanget, och en resumé har
tidigare gått ut till styrelsen från . Sverige och Storbritannien letar efter samarbetsprojekt, vilket
bland annat kan komma att handla om licenser för mobila behandlingsanläggningar.Tony Clark
från svenska miljödep. , Duncan Prior från brittiska motsvarigheten. var där.
Exportrådet (Rutger Engsäll, rutger.engsall@swedishtrade.se, 08-785 85 57) letar
efter möjligheter att anordna seminarium med Svenska branschföretag som är exportintresserade.
8.
Planeringsmötet i augusti.
Tid och plats den 26-27 Augusti utanför Askersund. . Start k.l. 1200, med lunch till em.
Förutom styrelsen bör Ingegerd- Ask, Elke Myrhede samt valberedningen bjudas in.
Christer E. Karin A. och Lisa L. gör ett program för mötet. Lisa skickar ut inbjudan.
9.
Föregående mötes protokoll.
Protokollet har gått ut.
10. Övriga frågor
Info från Jan-Erik Lindström om mobila tillstånd. Skrivning från Återvinningsindustrin går till
NV och Miljödep. Återvinningsindustrierna/Mia Jameson har skrivit detaljerat förslag på lagändring (förenklad miljöprövning).
Eva Larsson väcker frågan om Nätverket skall sköta omvärldsbevakning åt NV.
E-post adresser för sommaren skickas till Thomas L.
11. Kommande möten
Kort styrelsemöte i samband med arbetsmötet i 26-27 möte Augusti
Telefonmöte i september bokas då
12.

Mötet avslutades

Vid protokollet

Justerat

Thomas Liljedahl

Lisa Ledskog

