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04-18 Møtereferat fra styremøte 
 
Tid: 14.11.2018 

Kl. 0900 – 1200 
  

Sted: Returkraft 
  

Deltakere: Hilde Hvoslef, Agder Renovasjon 
Per Øyvind Erlandsen, Høst - verdien i avfall 
Katrine Vindholmen, LIBIR 
Jonny Sveen, MAREN 
Heidi Bjørkehaugen Nilsen, Returkraft AS 
Ildiko Nordensvan, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 
Gina Halsen Hjetland, Avfall Sør 
Per Kristian Slåen, Norsk Gjenvinning AS 
Frode Rosland, sekretær 

  

Fravær: Ragnar Suggelia, Peter Løvaas AS 
  

Neste 
styremøte 

9. januar 2018 på Radisson Blu Caledonien Hotel 

  

Referent: Frode Rosland 

 
  Frist Ansvar 

21.18    Innkalling til styremøte 14. november 2018 
 

Vedtak: Styret godkjenner innkallingen. 
 

  

22.18     Godkjenning av referat fra styremøtet den 18.09.18 og 
styreseminar den 18. og 19.09.18 
 
Vedtak: Styret godkjenner referatene fra styremøte og styreseminar 
 

  

23.18 Status drift av Avfallsforum Sør 
 

 Regnskap gjennomgått – god balanse i forhold til budsjett  

 Det meste av tiden har gått til å forberede Avfallskonferansen 

 Avfallsforumet er oppdatert i forhold til Brønnøyregistrene 
 

  

24.18    Bruk av internettsiden kontra andre løsninger 
Jonny har undersøkt litt omkring Spond og funnet ut at verktøyet 
ikke er så egnet for Forumet. Styret var enige i dette.  
 
Nettsiden mangler kart over private aktører. Hilde prøver å lage et 
slikt kart 
 
Vedtak: Avfallsforum Sør fortsetter med bruk av internettløsning 
som i dag inn til videre 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Hilde 
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25.18 Spørreundersøkelse blant medlemmene 
Ikke aktuelt med en stort anlagt spørreundersøkelse nå. Hva må til 
for å få med flere private bedrifter og aktører innenfor 
avfallsområdet. En målrettet spørreundersøkelse om dette temaet 
kan være aktuelt. 
Evaluering av avfallskonferansen bør gjennomføres. Frode følger 
opp dette, antakelig en mail etter konferansen 

  
 
 
Frode 

26.18 Handlingsplan for 2019: 
Studietur 2019 
Det foreligger 2 alternativer: «Oslofjorden rundt» og 
Nedland/Tyskland. Styret var uskikker på hvilke alternativer som 
skal velges. Temaer som kan være aktuelle: biogass kontra 
kompostering (den Magiske Fabrikken), Revac, Sirkel, Dekkretur 
med mer. Driftslederne i Agder har nettopp gjennomført en tur rundt 
Oslofjorden. Dette er litt problematisk.  
 
Frode sjekker nærmere med sine kontakter om hva vi kan få til i 
Nederland og eventuelt Tyskland. Resultatet av dette legges fram 
på styremøte i januar. Viktig at det er interessant både for de private 
og de kommunale. 
 
Vedtak: Utsettes til styremøtet i januar 
 
Årsmøte 2019 
Det er ikke 25 års jubileum før i 2020. 
Årsmøtet ble fastsatt til 5. mars 2019 på Returkraft. Opplegget blir 
som i år (Mjåvann). Omvisning etter årsmøtet for de som ønsker 
dette. 
 
Ledersamling 2019 
Hotel Mandal ble valgt om møtearena. Styret gjennomfører et 
styremøte på det nye hotellet i august 2019. Program og innhold 
planlegges senere. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frode 
 

27.18 Avfallskonferansen for Sørlandet 2018 
Frode gikk i gjennom opplegget. 82 påmeldte, inkludert 
foredragsholdere. 62 som skal overnatte. Det vil bli noen mindre 
justeringer i program og deltakerlister.  
 
Jonny, Katrine og Frode møter kl. 1000 den 21. november for å 
forberede konferansen 

  
 
 
 
Frode 
Jonny 
Katrine 
 

28.18 Eventuelt 
Heidi holdt et kort og interessant innlegg om samarbeidet mellom 
Strømmestiftelsen og Returkraft. Dette og liknede tema kan kanskje 
tas i senere anledninger f.eks. Ledersamlingen. En del 
renovasjonsselskap har engasjert seg på liknende måte 

  

 
Styremøtet ble avsluttet med lunsj og omvisning på Returkraft for de som ville 

 
 
Kristiansand, 15. november 2018 

   
Frode Rosland 

Sekretær - Avfallsforum Sør 


