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01-19 Møtereferat fra styremøte
Tid:

09.01.2019
Kl. 1500 – 1800

Sted:

Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand

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
Ragnar Suggelia, Peter Løvaas AS
Per Kristian Slåen, Norsk Gjenvinning AS
Frode Rosland, sekretær

Fravær:

Ingen

Neste
styremøte

5. mars 2019 på Returkraft

Referent:

Frode Rosland
Frist

Ansvar

01.19 Innkalling til styremøte 9. januar 2019
Vedtak: Styret godkjente innkallingen.
02.19 Godkjenning av referat fra styremøtet den 14.11.18
Vedtak: Styret godkjente referatene fra styremøte og styreseminar
03.19 Status drift av Avfallsforum Sør




04.19

Regnskap gjennomgått – god balanse i forhold til budsjett.
Forumet ligger an til å få et overskudd i 2018 på om lag 75.000.
Frode vil prøve å lage et mer detaljert regnskap i 2019.
Forumet har fått et nytt medlem, NEG AS.
Frode har startet å samle inn data om renovasjonsgebyrer i
Agder. Det var enighet om kun å ta med de siste 5 årene.

Oppsummering av Avfallskonferansen for Sørlandet spørreundersøkelse
Alle var meget fornøyde med konferansen. Hild presenterte
spørreundersøkelsen om konferansen. Det var et ønske om at Hilde
sender resultatene til alle styremedlemmene.

Hilde

05.19 REdu – forespørsel fra Avfall Norge
Etter litt diskusjon var det enighet om at Avfallsforum Sør ikke kan
bidra med økonomisk støtte til prosjektet til Avfall Norge. Slik
aktivitet er ikke i samsvar med forumets vedtekter. Hilde gir
tilbakemelding til Hans-Martin Rønning i Avfall Norge om dette.
06.19 Studietur våren 2019
Frode gikk i gjennom tidligere studieturer i regi av Avfallsforum Sør.
Neppe aktuelt å gjenta noen av disse turene. Under møtet kom det
fram at en EU´s nye krav om materialgjenvinning bør være rammen
for en studietur. Hvordan har EU land, kommuner og bedrifter gjort
for å tilfredsstille de nye strenge kravene. Frode vil jobbe med et
opplegg hvor vi besøker kommuner og bedrifter i f.eks. Nederland
og Belgia. Samtidig kan man besøke EU hovedkvarteret og få noen
innspill og inntrykk derfra. Frode setter i gang med å undersøke
hvilke muligheter som finnes. Turen blir f.eks. i mai i år.

Hilde

Frode

07.19 Runden rundt bordet - nytt fra styremedlemmene
Nytt punkt på agendaen. Alle fortalt kort om hva som foregikk på
sine respektive arbeidsplasser.
08.19 Eventuelt
Årsmøte 2019 og neste styremøte
Årsmøte er tidligere blitt fast satt til 5. mars på Returkraft med
omvisning for de som ønsker dette. Det gjennomføres et styremøte i
forkant av årsmøte. Frode forbereder årsmøte som vanlig og varsler
valg komiteen. Heidi tar seg av det praktiske i samarbeid med
Frode.

Styremøtet ble avsluttet med middag på Radisson Blu Caledonien Hotel.

Kristiansand, 11. januar 2019

Frode Rosland
Sekretær - Avfallsforum Sør
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