Kontoradresse:

Vige havnevei 90
4633 Kristiansand
Postadresse: Postboks 4094
4689 Kristiansand
Tlf:
+47 97 05 00 51
E-post:

fr@avfallsor.no

Org.nr.

997 469 968

01-21 Møtereferat fra styremøte
Tid:

27.01.2021
Kl. 1100 – 1330

Sted:

Avfall Sør - Vige

Deltakere:

Heidi Bjørkehaugen Nilsen, Returkraft AS
Jonny Sveen – MAREN - Deltok på Teams
Per Kristian Slåen, Norsk Gjenvinning AS - Deltok på Teams
Ove Haugland, HÅR IKS
Geir Fone – Arnas - Deltok på Teams
Gina Halsen Hjetland, Avfall Sør
Trine Glomsaker, Stena Recycling AS – Deltok på Teams
Inge Bergland – Norva24 Sørmiljø
Ildiko Nordensvan, Fylkesmannen i Agder – Deltok på Teams
Frode Rosland, sekretær

Fravær:

Ingen

Neste
styremøte

23. mars 2021 Sted foreløpig ikke avklart
Kl. 11.00 til 15.00

Referent:

Frode Rosland
Frist

01.21

Godkjenning av innkalling
Vedtak: Styret godkjente innkallingen.

02.22

Godkjenning av referat fra styremøtet 06-2000
Vedtak: Styret godkjente referat fra forrige styremøte

03.21

Status drift av Avfallsforum Sør
Økonomi
• Frode presenterte regnskap og balanse pr. 18.01.2021. Det
har vært få bevegelser på kontoen til Avfallsforumet i den siste
perioden. Driftsresultat er kr. – 44.256 og en samlet
egenkapital på kr. 175.626.
Andre saker
• Frode orienterte kort om et par navne/kontoendringer fra
medlemmene samt pågående innsamling av data om
renovasjonsgebyrene i Agder.

Ansvar

04.21

Endring i kontingent jfr. innspill på årsmøtet
Frode presenterte en revidert oversikt over kontingentsatser uten
for mange detalj prosenter. Videre dreide diskusjonen seg om
hvordan styret skal overbevise årsmøte at en økning av
kontingenten er nødvendig. Følgende momenter ble diskutert:
• Endringen skjer som et resultat av årsmøtets ønske. Dette må
tydeliggjøres.
• Årsmøtet var tydelig på at kontingenten bør dekke den daglige
driften av Avfallsforumet. Styret la til grunn at dette også
omfatter driften av styret.
• Årsaken og begrunnelsen for økningen må være tydelig og klar
når saken skal legges fram for årsmøtet i april.
• I dag bruker sekretæren 20% av sin stilling til Forumet. I
virkeligheten er det betydelig mer. En økning av denne
prosentsatsen må ligge inne som en begrunnelse for økningen
av kontingenten.

Frode

Frode vil på grunnlag av innspill på styremøte utarbeide et notat
som grunnlag for saken til årsmøtet. Et slikt notat vil bli behandlet
på styremøte i mars.
05.21

Årsmøte 2021
Årsmøtet den til 28.04.21 vil bli planlagt som et Teams møte.
Dersom det blir mulighet for et mer fysisk møte, vil dette kunne
skje i auditoriet på Returkraft.
Frode tar etter hvert kontakt med valgkomiteen for å aktivisere
den. Valgkomiteen består av Hilde, Ragnar og Katrine (Hilde er
leder).

Frode

I forbindelse med årsmøtet er det meget aktuelt å ha et eller flere
faglige innslag. Styret var enige om at planlagt WEB semniar, med
stor fordel kan legges til årsmøtet. Se saken under.
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06.21

WEB seminar
På styremøtet var enighet om at vi burde få til et eller flere WEB
seminarer i forbindelse med årsmøtet i april, jfr. Sak 05.21.
Varighet 1 til 2 timer. Følgende tema ble diskutert:
1. Innlegg fra Statsforvalteren om bl.a. digitalt tilsyn og nye
tillatelser (Idliko)
2. Problemstillinger om kvalitetskrav glass- og metallemballasje.
Frode har snakket med Jacob Smith (Sirkel) og Svein
Kamfjord (Samfunnsbedriftene). Det kan være mulig å få til
noe her. Frode jobber videre med dette.
3. Hva gjør vi med hardplasten? IRS og IVAR jobber med få
avsatt denne avfallstypen. Frode sjekker.
4. Runden rundt i Agder (bordet). «Alle» forteller i 5 minutter om
egne utfordringer og gleder.
5. En times oppbyggelig «tale» om avfall. Riktig mann eller
kvinne her kunne gjort susen.

Frode

Frode følger opp.
07.21

Aktiviteter i 2021 – Studietur og avfallskonferanse
Utsettes til styreseminar i mai/juni – da vet vi mer om pandemien.

08.21

Runden rundt bordet
Gjennomført som vanlig – ikke referat

09.21

Neste styremøte
Neste styremøte blir den 23.03.21. Sted ikke avklart, men
møterom på Vige er bestilt.

10.21

Eventuelt
Frode tar initiativet til å kalle Jonny og Heidi inn til et møte om
nettsiden til Avfallsforum Sær.

Frode
Alle

Frode

Frode

Kristiansand, 28. november 2021

Frode Rosland
Sekretær - Avfallsforum Sør
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