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Verksamhetsplan för Nätverket Renare Mark – Verksamhetsåret 
2010 

Styrelsen för Nätverket Renare Mark föreslår följande plan för verksamheten för år 2010. 

Föreningens syfte är att vara ett forum för att främja utvecklingen inom efterbehandling av 

föroreningar i mark och vatten. Målet är att skapa ökad kontakt mellan olika grupper i 

samhället som berörs av problematiken, driva aktuella frågor och samarbeta med nordiska 

och europeiska nätverk i seminarier och workshops i syfte att främja utvecklingen inom 

området. 

Renare Mark kommer under 2010 huvudsakligen att satsa på att genomföra arrangemang 

inom den egna föreningen. Det traditionella Vårmötet genomförs och olika seminarier och 

workshops kommer att anordnas under våren och hösten. Under 2010 kommer föreningen 

att fortsätta samarbetet med de övriga Nordiska nätverken och bl.a. delta i planering och 

genomförande av den tredje NORDROCS-konferensen i Köpenhamn i september 2010.  

För att vidareutveckla föreningens verksamhet föreslås att föreningen under året ska: 

 Arbeta vidare med föreningens långsiktiga mål och verksamhet. 

 I samarbete med medlemmarna organisera seminarier och workshops. 

 Öka kontaktytor mellan forskning/utveckling och övriga branschen. 

 Uppmuntra och stötta de regionala avdelningarna i dess verksamhet. 

 Uppmuntra till större internationellt utbyte både för hela föreningen men också för 
enskilda medlemmar. 

Föreningens mål är att öka medlemsantalet med minst 10 % samt att bredda målgruppen 
och få en jämnare representation av branschens olika aktörer. 

Planerade aktiviteter för verksamhetsåret 2010 

Möten och arrangemang 

Föreningens årsmöte kommer att hållas den 23 mars i Norrköping. 

Utifrån inkomna förslag och synpunkter från nätverkets medlemmar planeras ett antal 

aktiviteter hållas under året, dels i form av workshops och seminarier, och dels i form av 

studieresor.  

Studiebesök kommer huvudsakligen att genomföras i samarrangemang med nätverkets 

regionala avdelningar. 
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Koordinatortjänsten föreslås behållas även under 2010. Avgående styrelse har beslutat 

om och föreslår följande aktiviteter:  

 Vårmöte 23 - 24 mars i Norrköping. 

 Föreningsstämma 23 mars i samband med Vårmötet i Norrköping. 

 Seminarium/workshop om Förorenade Byggnader 25 mars i Norrköping. 

 Arbeta fram en ny hemsida. 

 Kick off för samverkan mellan nätverkets styrelse och de regionala nätverken, 

preliminärt i maj 2010.  

 Planering och deltagande vid Nordrocs 3, Köpenhamn 2010. 

 Ytterligare seminarier och workshops under våren och hösten, t.ex. uppföljning av 

olika teman från vårmötet med workshops och mer specifika seminarier.  

 Studiebesök och seminarier i samarrangemang med regionala avdelningar. 

 Ny layout och nytt namn på Nyhetsbrevet 

Utbyte forskning/utveckling 

Föreningen avser även under 2010 att dela ut pris för bästa examensarbete. 

Föreningen har förhoppningen att genomföra arrangemang i samarbete med andra 

organisationer i branschen t.ex. SGF, Naturvårdsverket och forskningsinstitutioner. 

Internationella kontakter 

Nätverkets fortsätter att utöka de internationella kontakterna, bland annat genom att delta 

och planera NORDROCS 3 hösten 2010. 

Föreningen överväger, om medlemmarnas intresse finnes, att anordna en studieresa 

Nätverket är medlem i det europeiska nätverket Nicole. Styrelsens målsättning är att mer 

aktivt bevaka utvecklingen inom efterbehandlingsområdet i Europa samt att skapa 

informationskanaler till övriga europeiska länder.  

Nätverket medverkar även under en testperiod fram till maj 2010 i det europeiska 

nätverket Eurodemo+. Under våren 2010 kommer nätverkets medverkan att utvärderas för 

beslut om eventuell fortsatt medverkan. 
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Övriga aktiviteter 

Under 2010 avser styrelsen fortsätta arbetet med att öka medlemsantalet och verka för att 

branschens alla aktörer finns representerade. Bedömningen är att antalet enskilda 

medlemmar kommer att öka under året, men att antalet koorporativa medlemmar kommer 

att ligga ungefär på samma nivå som för år 2009.  

Fyra nyhetsbrev kommer att produceras under året. Nätverkets koordinator är ansvarig för 

nyhetsbrevet. 

Workshops och seminarier kommer att dokumenteras och vara tillgängliga för 

medlemmarna på nätverkets hemsida. 

För att undersöka och fånga upp medlemmarnas önskemål kommer en enkät att delas ut i 

samband med vårmötet samt finnas tillgänglig på hemsidan.  

Föreningens administration 

Under 2010 kommer arkiveringsförfarandet att ses över men sannolikt fortsätter SGI att 

ombesörja föreningens arkivering. Föreningens ekonomi- och medlemsfakturering, liksom 

posthantering kommer under år 2010 att skötas av Ekorola AB. 

Föreningens ambition är att under 2010 arbeta fram en ny hemsida. Den nya hemsidan 

kommer ha i stort sett samma innehåll som tidigare och även fortsättningsvis ha en 

regelbunden uppdatering av vad som är på gång inom nätverket,miljönyheter m.m. I likhet 

med tidigare år är ambitionen att hemsidan ska fungera som en naturlig portal för att hitta 

miljönyheter och annan information om förorenade områden.  


