
 

1 (2) 
 

Protokoll styrelsemöte 
Protokoll - Styrelsemöte Regionala avdelningen i Syd 

 

Plats Hifab, Malmö 

Tid Kl. 15.00, 2012-03-01 

  

Närvarande  

KP Karin Persson, Länsstyrelsen i Skåne 

ZI Zara Isaksson, Klippans kommun 

HB Helena Bergenstierna, Hifab 

MQ 

ÅA 

Mikael Quednau, SYSAV 

Åsa Andersson, Svalövs kommun 

  
 
Protokoll delges den regionala och centrala styrelsen och läggs på hemsidan. 

 

Dagordning 
 

1.  Mötets öppnande 
KP öppnade mötet. 
 
2.  Godkännande av dagordning 
Alla godkände dagordningen. 
 
3.  Föregående protokoll 
Förgående protokoll från styrelsemöte 2011-11-14 mailades ut efter mötet och godkändes per 
mail i efterhand av alla.  
 
4. Planering av aktiviteter 
En diskussion fördes om kommande aktiviteter. De förslag som finns på aktivitetslistan från 
tidigare år samt förslag som kommit in från medlemmar per mail gicks igenom. 
 
Det beslutades att temat för aktiviteterna för 2012 blir hantering av förorenade massor. Vad 
händer med massor efter att de schaktats upp och var blir de av efter behandling? 
 
Vi diskuterade hur vi ska nå fler nya och även yngre medlemmar vid våra träffar/pubar och 
beslutade att prova ny plats för after work och att innan after work ha någon typ av aktivitet 
som inledning innan man går till puben. Ett sätt är att prova att inte ha pub i maj och december 
när många har mycket annat inplanerat. Förslag april och november och/eller januari.  
 
Det beslutades att vårens aktiviteter blir pub/stadsvandring med anknytning till MIFO-
objekt/förorenad mark i centrala Lund den 20 april och studiebesök på SYSAV i Malmö 22/5 
eller 23/5. Det diskuterades även att preliminärt lägga ett studiebesök i september (ev i 
Danmark) och att ha någon typ av seminarium/föreläsningar/work shop senare under 
hösten/vintern (november/januari?). 
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Förfrågan har kommit från Jesper Karlström, ordförande i SGF syd, om gemensamma 
aktiviteter och pubar. KP kontaktar Jesper för att se om de är intresserade av att vara med i 
Lund 20 april. 
 
5.  Information/kommunikation 
Förslag att anordna träff/lunch för att lättare knyta kontakter med de andra avdelningarnas 
styrelser på årets vårmöte i Göteborg. KP tar upp detta på telefonmöte med centrala styrelsen 
2012-03-02. 
 
Förslag om att Renare Mark Syd ska ha en egen Facebook-sida och på så sätt nå fler och yngre 
medlemmar. KP tar detta på telefonmöte med centrala styrelsen 2012-03-02. 
 
Kommande träffar/seminarier togs upp: 

• Vårmöte 28-29 mars i Göteborg. Årsmöte 28/3. KP, MQ, HB och ÅA kommer att delta 
på vårmötet. 

• Seminarium om arbetsmiljörisker vid saneringar, 8 maj i Stockholm. Ev kick-off för 
centrala styrelsen och ordförande från lokala avdelningarna i anslutning till seminariet 
den 9 maj. KP deltar preliminärt 

 
6.  Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
7. Kommande möten  
Nästa styrelsemöte hålls i Lund hos KP 13.30 den 20 april, innan stadsvandring och after work. 
Gemensam lunch för de som kan 12.30, plats bestäms senare. 
 
8. Mötets avslutning  

 
Vid protokollet 
KP 


