Protokoll styrelsemöte
Protokoll - Styrelsemöte Regionala avdelningen i Syd
Plats

Helsingborg. Koppis uteservering

Tid

Kl. 13.00-15.00, 2012-08-20

Närvarande
ZI

Zara Isaksson, Klippans kommun

HB

Helena Bergenstierna, Hifab

MQ

Mikael Quednau, SYSAV

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

Dagordning
1. Mötets öppnande
HB valdes till mötesordförande och öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordning
Alla godkände dagordningen.
3. Föregående protokoll
Förgående protokoll från styrelsemöte 2012-04-20 har godkänts av styrelsen per e-post och
lagts ut på hemsidan.
4. Planering av aktiviteter




Studiebesök september-oktober – Plats? Datum?
Det finns fortfarande inget spikat alternativ för höstens studiebesök. ZI har varit i kontakt med
Ramböll som är miljökontrollanter på Skanskas sanering för kongresscentret i Malmö. ÅA har
kommit med förslag på studiebesök vid en sanering där jordtvätt används men att fokus då inte
ska ligga på själva metoden utan tanken är att någon från fastighetskontoret i Malmö ska vara
med och berätta om saneringen och masshanteringen i stort. Styrelsen beslutade sig för att
arbeta vidare med bägge spåren till dess att ett av alternativen spikades. Så fort något alternativ
är bokat så måste en inbjudan skickas ut, gärna redan i nästa vecka!

Seminarium i november – 22 nov – Föreläsare? Diskussionsfrågor?
KP låter meddela att lokal finns bokad på Länsstyrelsen ovan angivet datum. Styrelsen diskuterade
upplägget för seminariet och menade att det vore intressant att arbeta med någon slags
flödesschema där olika roller belyses: beställare-projektledare-miljökontrollant-entreprenörmottagare-tillsynsmyndighet. Styrelsen anser att det tidigare blivit lite för mycket fokus på
tillsynsfrågorna och vill om möjligt lägga fokus vid projektledare-kontrollantens roll och möjlighet
att styra hanteringen av massor. Inledningsvis bör därför en erfaren konsult ha en samlande och
inspirerande föreläsning. Vem detta skulle kunna vara diskuterades. En tanke var att sedan ha en
session med nedslag i ”verkligheten”, dvs där en person från varje ”roll” helt kort redogör för vad
de anser vara deras ansvar?
Efter ”föreläsningen” delas gänget in i grupper som får diskutera utifrån olika roller. Vilket ansvar
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har konsulten som provtar ute i fält? Vilket ansvar har entreprenören? Beställaren?
Tillsynsmyndigheten? Finns det glapp någonstans?
Idén ovan måste förankras med resten av styrelsen och det är viktigt att så fort vi vet inriktningen
börjar boka in talare.
Förslaget om efterföljande AW ligger kvar, däremot släpptes idén om middag då det blir allt för
mycket arbete. En tanke om att ha någon liten aktivitet vid AW:n t.ex. ett quiz diskuterades och i
mån av tid vore det trevligt.





After work höst/vinter – i samband med seminarium eller separat?
Se ovanstående punkt. Förslaget är att AW hålls i samband med seminariet.



Årsmöte 2013.
Punkten utelämnades.

Renare Marks vårmöte – studiebesök
KP och HB har varit på möte med arrangörsgruppen för Renare Marks Vårmöte 2013. På mötet
beslutades bland annat årsmötets ämnesområden. Plats kommer bli Slagthuset i Malmö. Renare Mark
syd har fått uppdraget att hålla i studiebesöket som är kopplat till mötet. Studiebesöket ska ligga
eftermiddag/kväll dagen innan Vårmötets första dag, d.v.s. tisdagen den 19 mars. I Göteborg sattes ett
maxantal för studiebesöket på 80 pers och därefter fick folk ställa sig på kö. Sammantaget med avhopp
och tillkommande så fick alla som ville gå på studiebesöket (i Surte) som dessutom var oerhört
uppskattat. Styrelsen måste redan nu börja fundera över lämpliga siter att besöka. Avståndsmässigt bör
det ligga inom en 10 mils radie från Malmö varför även ett besök i Danmark kan bli aktuellt. Olika
förslag diskuterades.
5. Information/Kommunikation




Frågor att ta upp centralt på styrelsemöte 21 aug? Facebook-användande. Mer?
Renare Mark har en grupp på Facebook men utfallet av användandet har inte varit till
belåtenhet och därför har en grupp skapats på Linkedin istället. Fråga till centrala styrelsen är
om det är OK att RM syd skapar en egen grupp där.
Information från möte 17 aug - Vårmöte 2013
Frågan har behandlats under punkt 4.

6. Övriga frågor
7. Kommande möte
Nästa möte hålls i anslutning till studiebesöket i september.
8. Avslutning
Vid protokollet
Zara Isaksson
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