
 

 
Nätverket Renare Mark region Öst 

Inbjudan till årsmöte och  
föredrag och bildvisning om  
Industrihistoria av  
industriantikvarier Ida Wedin 
 och Lena Knutsson Udd. 
 
Nätverket Renare mark region Öst inbjuder till årsmöte med 
föredrag torsdagen den 26 jan kl 16.30 på Vectura, 
Repslagaregatan 4, plan 3, i Linköping. 
 
Vi startar med årsmöte (brukar ta knappt en halvtimma). 
Sen fortsätter vi med en bildvisning och föredrag om Industrihistoria av Ida Westin 
och Lena Knutsson Udd.  
 
Lena och Ida har med sina kunskaper om teknik/industrihistoria och käll/arkivforskning 
utfört industrihistoriska utredningar för ett antal objekt när det gäller förorenade 
områden i Sverige.  Ida arbetar med industrialismens kulturmiljöer och har kunskap om 
dess material och tekniker. Specialområden är bl.a. kulturhistoriska värderingar, 
teknikhistoria och Bergslagens kulturmiljöer. Lena är även konstnär med särskilt 
intresse för 1900-talets kultur och industriarv. Hon är också duktig fotograf och 
tillsammans har de författat ett antal intressanta och vackra böcker om 
industrihistoria. De ingår också i nätverket Industriarvsgruppen, 
www.industriarvsgruppen.se.  Se även Idas blogg: www.industriantikvarie.wordpress.com 

 
 
 
 
 
 
 
  
Vectura bjuder på kaffe och macka! 
Anmälan senast den 23 jan till Per Axelsson (per.axelsson@vectura.se) 
Frågor? Ring Per (013-159 159) eller Ebba Wadstein (070-229 69 11 Hifab) 
Välkomna!  

http://www.industriarvsgruppen.se
http://www.industriantikvarie.wordpress.com
mailto:per.axelsson@vectura.se


 
 
 
Föreningsstämma den 26 jan 2012 kl 16:30 för 
Nätverket Renare Mark Region Öst 
 

Dagordning  
 

1. Mötets öppnande.  
2. Fastställande av dagordning. 
3.  Val av ordförande vid stämman.  
4. Val av protokollförare. 
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet. 
6. Fastställande av röstlängd.  
7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.  
8. Verksamhetsberättelse  
9. Val av ordförande på en period av ett år.  
10. Val av styrelseledamöter på en period av ett respektive två år.  
11. Val av två ledamöter till valberedningen på ett år varav en är sammankallande.  
12. Fastställande av verksamhetsplan.  
13. Behandling av motioner eller ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman.  
14. Övriga frågor.  
15. Avslutning med bildvisning och föredrag 

 
 
Verksamhetsberättelse och förslag till verksamhetsplan lägga in på Renare marks hemsida 
under regionalavdelningar, region Öst. 


