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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR NÄTVERKET RENARE MARK – 
VERKSAMHETSÅRET 2009 
 
Styrelsen för Nätverket Renare Mark avger härmed verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2009. 
 

Styrelse och övriga funktionärer 
 
Föreningen har under verksamhetsåret letts av nedanstående styrelse som valdes av 
föreningsstämman den 24 mars 2009. Styrelse konstituerades vid efterföljande 
styrelsemöte den 3 april 2009.  
 
Ordförande:   Maria Sundesten 
Vice ordförande:  Henrik Ekman 
Kassör:   Michael Öhman  
Sekreterare:   Christer Ramström 
Ledamöter:   Helena Segervall 
  Rikard Setterlid 
  Yvonne Andersson–Sköld 
 
Suppleanter:  Andreas Drott 
  Ingegerd Ask 
 
Koordinator:  Berith Juvonen 
 
Revisorer:  Mikael Näsström (BN Revision Örnsköldsvik) 
(huvudansvarig) 
  Berth Nilsson (KPMG Örnsköldsvik) 
 
Valberedning: Lisa ledskog 
  Mats Tysklind 
  Maria Gustavsson 
 

Medlemmar 
 
Föreningens medlemsantal har under 2009 ökat med ca 27 % för enskilda 
medlemmar och ca 11 % för korporativa, vilket kan jämföras med årets målsättning 
att öka medlemsantalet med 10 %. Föreningens hade vid utgången av 2009 571 
enskilda och 166 korporativa medlemmar. 2008 hade föreningen ca 450 enskilda och 
ca 150 korporativa medlemmar och 2007 ca 420 enskilda, respektive ca 90 
korporativa medlemmar.  
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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 2009 haft 12 protokollförda möten, varav 8 
telefonmöten. Fysiska möten har genomförts i samband med kick-off och nätverkets 
arrangemang i Göteborg 26/11och Stockholm 8/2. I september genomfördes också 
ett, fristående fysiskt möte i Stockholm.   
 
Styrelsens arbete inleddes med en kick-off för nya styrelsen och representanter från 
de regionala avdelningarna under två halvdagar i Marstrand den 23-24 april 2009.  
 
Därefter har styrelsen under verksamhetsåret arbetat med prioriterade projekt och 
verksamhetsområden enligt föreningens vision och verksamhetsplan. Under året har 
ett stort arbete även lagts ner på att revidera styrelsens arbetsrutiner 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 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 och personliga kontakter vid möten. 
 
Medlemmar kan löpande följa styrelsens arbete genom protokoll från styrelsemöten, 
vilka läggs ut på föreningens hemsida under en lösenordsskyddad medlemssida. 
 
Styrelsen har under året haft ett ökat samarbete med de regionala avdelningarna och 
flertalet seminarier under året har genomförts i samarbete med en regional 
avdelning. 
 
Under våren hölls ett samarrangemang med Svenska geotekniska föreningen, SGF, 
om förorenade byggnader. Arrangemanget var även ett avstamp för bildandet av ett 
temanätverk för förorenade byggnader inom Renare Mark. Under 2009 har arbete 
med ytterligare ett temanätverk inom sediment initierats av Renare Mark Väst.  
Styrelsen har utsett en styrelsemedlem att representera styrelsen i respektive 
temanätverk, Ingegerd Ask för förorenade byggnader respektive Christer Ramström 
för sediment. 
 
Styrelsen har under året haft en reprensentant med i organisationskommittéen för 
NORDROCS för fortsatt samverkan med ATV, Miljöringen och MUTKU i 
arrangerandet av den tredje NORDROCS-konferensen som kommer att hållas i 
Köpenhamn 2010. Styrelsen har utsett en representant som i styrelsens ställe 
representerat nätverket i Eurodemo+. 
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Arvoderade uppgifter 
 
Nätverkskoordinator 
Koordinatorn avlastar styrelsen och fungerar som projektledare för de arrangemang 
som genomförs. Koordinatorn utgör navet i föreningens verksamhet.  
 
Koordinator för 2009 har varit Berith Juvonen. Peter Harms-Ringdahl tillträdde som 
ny koordinator vid årsskiftet 2009/2010.  
 

Administration av hemsida och elektroniska nyhetsbrev 
 
Krister Honkonen har under 2009 arvoderats för att sköta hemsidan, 
omvärldsbevakning, samt utskick av elektroniska nyhetsbrev och annan 
medlemsinformation. Arvoderingen är löpande med 3 månaders uppsägningstid.  
 
Under 2009 registrerades 53 385 unika besökare på vår hemsida vilket kan jämföras 
med 58 500 unika besökare under 2008.  
 

Nyhetsbrev 
 
Koordinatorn har fr.o.m. Nyhetsbrev nr 2 2009 haft redaktörsansvaret för breven, då 
ansvaret övertogs från Ingegerd Ask. Under 2009 utgavs fyra nyhetsbrev. I 
Nyhetsbrev nr 4 utlystes en namntävling för att ge brevet ett nytt namn som bättre 
beskriver brevets innehåll såsom information om genomförda aktiviteter, kommande 
arrangemang och kurser samt annan branschinformation.  
 

Föreningens administration och ekonomi 
 
Ekorola AB är upphandlade att sköta föreningens ekonomi och fakturering av bland 
annat medlemsavgifter.  
 
Under 2008 infördes en webbaserad registrering av medlemmar tillhandahållen av 
AR Internetplatsen AB (tidigare AR Bokningsplatsen AB) till en engångskostnad om 
12 000 kr och en månatlig kostnad om 1 200 kr. Uppsägning kan ske kvartalsvis. 
Registret kördes igång under hösten 2008 och blev gällande fr.o.m. årsskiftet 
2008/2009. Registret har, efter en stor arbetsinsats för koordinator och webbansvarig 
för att få medlemmar att registrera sig, förbättrat hanteringen av medlemsregistrering 
och fakturering jämfört med tidigare system, samt gett en betydligt bättre överblick 
över nätverkets medlemmar.  
 
 Mikael Näsström och Berth Nilsson är arvoderade externa revisorer. 
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Regionala och tematiska avdelningar 
 
Föreningen har fem aktiva regionala avdelningar (Öst, Väst, Syd, Mälardalen och 
Norr), samt två tematiska avdelningar som utgörs av temanätverken Förorenade 
byggnader respektive Sediment. 
 
De regionala avdelningarna har varit aktiva i de nationella arrangemang som 
styrelsen har initierat, men har även genomfört en hel del egna arrangemang: 
 

Region Öst – ordförande Elke Myrhede 
– Studiebesök till Gusums bruk 28/9 2009 
– Pubkväll i Linköping 27/8 2009 
– Årsmöte och föredrag om riskbedömning av Annika Åberg, 15/1 2009  

 
Region Väst – ordförande Jonny Bergman 
– After work 10/12 2009  
– Sommaravslutning 7/5 2009  
– Årsmöte och föredrag 10/3 2009  

 
Region Syd – ordförande Jesper Karlström 

– Årsmöte 3/2 2010, Malmö  

– Ny provtagningsteknik - visning 3/12 2009, Kristianstad 

– After Work 1/12 2009, Malmö, tillsammans med SGF Syd 
– Studiebesök vid Klippans Läderfabrik 3/11 2009 

– After Work 26/8 2009, Malmö, tillsammans med SGF Syd  

–Studiebesök på Kristianstads gamla gasverk 2/6 2009 

 

Region Mälardalen – ordförande Anna Fröberg Flerlage 

– Studiebesök vid Gasverkstomten i Västerås 7/10 2009 

– Analysmetoder och instrument – visning av ALS Scandinavia 19/5 2009  

– Årsmöte 4/3 2009 

 
Region Norr – ordförande Christin Jonasson 

– Årsmöte 3/11 2009 

– Studiebesök Fagervik 22/9 2009  

– Seminarium om reaktiva barriärer OBS! arr. av Umeå Universitet 4/6 2009 

– Seminarium Nya generella riktvärden 6/5 2009 

– Seminarium Schaktningar i mark som kan vara förorenad 10/2 2009 

 

Temanätverket Förorenade byggnader leds av Ann-Kristin Karlsson och har under 
2009 arbetat för att arrangera en workshop den 27 mars 2010 i anslutning till 
föreningens Vårmöte. Temanätverket har även gett ut flertalet infobrev under året. 

 

Temanätverket Sediment leds av Ann-Sofie Wernersson och är under uppstart. 
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Internationella kontakter 
 
Under 2009 har kontakterna med nätverkets systerorganisationer i Norge, Finland 
och Danmark fortsatt, främst genom den initiala planeringen av NORDROCS 3 (3rd 
joint Nordic Meeting on Remediation of Contaminated Sites) som kommer att hållas i 
Köpenhamn 15-16 september 2010. 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 och styrelsens representant i organisationskommittén är 
Maria Sundesten.  
 
Föreningen är medlem i Nicole men har inte aktivt deltagit vid möten under 2009. 
 
Nätverket är under en testperiod fram till maj 2010 medlem i Eurodemo+ och 
representeras av Åsa Granath. 
 

Arrangemang (1 januari 2009 tom 23 mars 2010) 
 
Arrangemang under 2009 har huvudsakligen samordnats av koordinatorn 
tillsammans med ideell medverkan från föreningens medlemmar. Styrelsen vill 
framföra sitt stora tack till alla som medverkat, både i arrangörsgrupper och som 
föredragshållare på arrangemangen.  
 
Totalt har årets arrangemang samlat 856 deltagare, varav 450 personer deltog på 
Vårmötet och sammanlagt 406 pesoner 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.   
 
Seminarium och workshop om upphandlingar, Norrköping 5 februari 2009  
Seminariet syftade till att belysa och diskutera hur upphandlingar av 
efterbehandlingsprojekt genomförs/har genomförts och hur upphandlingarna kan 
göras kostnadseffektiva och med god kvalitet.  

 
Renare Marks Vårmöte 2009 , Stockholm 24-25 mars 2009 
Temat för Vårmötet 2009 var Hållbar sanering. Arrangemanget genomfördes som ett 
samarbete med Naturvårdsverkets kunskapsprogram med samma namn, och erbjöd 
ett unikt tillfälle att få del av dess samlade resultat. 
 
Seminarium Förorenade byggnader – ett arrangemang tillsammans med vår 
tematiska avdelning Förorenade byggnader, Stockholm 27 april 2009. 
Presentation av ett utvecklingsprojekt där byggherrar, konsulter, forskare och 
myndigheter tillsammans har tagit fram en metodik för undersökning och 
riskbedömning av förorenade byggnader. Efter seminariet genomfördes första mötet 
i nätverkets nybildade tematiska avdelning Förorenade byggnader. 
 

http://www.renaremark.se/
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Seminarium Skälighet och Riskvärdering, Göteborg 26 november 2009 
Seminariet syftade till att ge deltagarna ökade kunskaper om skälighet och 
riskvärdering i samband med förorenade områden genom att förklara vad begreppen 
betyder, diskutera vad som är ekonomiskt och miljömässigt försvarbart och höra vad 
lagen säger och hur den används av myndigheter och miljödomstol.  
 
Seminarium Entreprenaden i fokus, Stockholm 8 februari 2010 
Seminariet handlade om när teori övergår till praktiska problem, vilket behandlades 
genom föredrag och diskussion om entreprenörens roller och ansvar i 
efterbehandlingsprojekt. 
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