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Protokoll styrelsemöte 
Protokoll - Styrelsemöte Regionala avdelningen i Syd 

 

Plats Lund, hos Karin 

Tid Kl. 13.30-15.30, 2012-04-20 

  

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 2011-03-01 har godkänts av styrelsen per e-post och 
lagts ut på hemsidan.  
 
4. Planering av aktiviteter 
 

• Studiebesök Sysav 22 maj. Uppdragsbeskrivning är godkänd av centrala styrelsen, de tyckte 
det var ett intressant seminarium. Styrelsen kom överens om att KP och MQ tillsammans 
skriver inbjudan utifrån uppdragsbeskrivningen och därefter skickar KP ut till medlemmarna. 
Alla sprider vidare inbjudan via e-post till andra som kan tänkas vara intresserade men som inte 
är medlemmar. Anmälan ska göras senast 11 maj, maxantal 50 personer på studiebesöket. HB 
fotograferar och skriver anteckningar vid studiebesöket och seminariet och skriver 
sammanfattning efteråt. KP skickar deltagarlista till ÅA som fixar självhäftande namnlappar. 
HB tar fram namnbricka till alla i styrelsen att hänga runt halsen. ZI kollar med Thomas 
Henrysson om det finns några band över från vårmötet och om det finns en mall för brickan. 
KP kommer att presentera styrelsen och leda diskussionen efter föredragen. Alla i styrelsen ska 
fundera ut frågor i förväg till seminariet. MQ fixar fika som sedan faktureras till Ekorola. 

• Studiebesök i höst. Förslag på studiebesök på Limhamn 25 eller 26 september, f d Ljungmans. 
MQ kollar upp om det kan funka. (Enligt mail från MQ 2012-04-27 är det inte aktuellt med 
detta studiebesök till hösten, vi måste hitta något annat intressant ställe.) 
Danmarksstudiebesöksplanerna läggs på is tills vidare. 

• Seminarium i höst. Halvdagsseminarium med start kl 13 om hantering av förorenade massor. 
Flera olika föredragshållare, vilka inte bestämt ännu, detta diskuteras vid nästa möte. Även 
diskussionsdel/work shop, detta brukar uppskattas av deltagarna. Förslag till datum är torsdag 
22 november. KP kollar om lokal finns på Lst. Vi pratade om att eventuellt ha middag eller 
after work efter seminariet. 



 

2 (2) 
 

•  Årsmöte 2013. Diskuterades inte vid mötet, tas upp vid senare tillfälle. 

5.  Information/kommunikation 
 
KP åker på kick-off med centrala styrelsen 8-9 maj. Följande punkter tas upp från syd: 

• Förslag om att Renare Mark Syd ska ha en egen fan-page på Facebook och på så sätt nå 
fler och yngre medlemmar och kunna skapa evenemang här. ÅA kan sköta en sådan sida 
för Renare Mark Syd. 

• Förslag om bättre utbyte, kommunikation mellan de regionala nätverken. Nyttja 
varandras erfarenheter bättre.  

• Hur ska vi nå Halland och Blekinge bättre, som det är nu har det varit mest fokus på 
Skåne i Renare Mark Syd. Erfarenheter från andra regioner? Definition av de olika 
områdena, var går gränsen för vårt område? Hur vet vi att vi bjuder in alla som vi ska? 

• Medlemsregistret – hur kan man se vem som får mail om ett företag har koorporativt 
medlemskap. 

 
6.  Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
7. Kommande möten  
Studiebesök och seminarium 22 maj. Alla i styrelsen deltar. 
Nästa styrelsemöte bokades inte in. KP skickar ut förslag på datum i början av juni via e-post. 
 
8. Mötets avslutning  

 
Vid protokollet 
KP 


