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Närvarande: 
Leif Schöndell 
Carina Edblad 
Reidar Danielsson 
Eva Frykman 
Gregor Holmgren 
 
Plats: SKL, Stockholm 
 
Protokollet justeras av ordförande och sekreterare. 
 

 
§ 1 Mötets öppnande 

 
     Ordföranden öppnade mötet. 
 
 
§ 2 Dagordning 

 
Dagordningen godkändes av styrelsen. 

 
 

§ 3 Protokoll 
 
    Ordföranden föredrog föregående protokoll  

 
§ 4  Konstituering av styrelsen och arbetsformer 
 

Styrelsen beslutade att fördela uppgifterna enligt följande: 
 
Ordförande   Leif Schöndell (redan vald av årsmötet) 
Vice ordförande Högni Hansson  
Kassör   Reidar Danielsson 
Sekreterare  Carina Edblad 
Ledamot  Gregor Holmgren 
Ersättare  Lars Wilke (ansvarig för hemsidan) 
Ersättare  Eva Frykman 
Ersättare  Lotta Olsson 

  
 
§ 5 Firmatecknare 

Enligt § 7 i föreningens stadgar tecknas föreningens firma förutom av  
styrelsen av ordföranden och kassören var för sig. 

 
 
 



§ 6 Arbetsuppgifter/uppdrag till personer 
  

 Jordbruksverket – Sven-Inge Svensson (Kontaktperson från styrelsen 
Reidar Danielsson) 

 
 Miljödepartementet – deltagande i samrådsgrupp kring regelförenkling 

– Gregor Holmgren. 
 

 Naturvårdsverket – representant i referensgrupp för tillsynsvägledning 
– Reidar Danielsson. 

 
 Livsmedelsverket – ingen aktuell utredning eller grupp just nu – Eva 

Frykman. 
 

 Naturvårdsverket – deltar i utredningen om REACH – Lars Wilke. 
 

 
§ 7 Verksamheten 2008 

 
Miljöchefsenkäten – vi diskuterade hur vi ska gå vidare med resultatet och 

beslutade att det inte är aktuellt att gå ut med ett pressmeddelande längre. 
Reidar skriver förslag på en text som anknyter till medlemsenkäten. Syftet med 
texten är att den ska kunna skickas till medlemmar och tidningar. 

 
Medlemsrekrytering - Reidar har skickat personligt brev till de som var med på 

konferensen men inte var medlemmar. De av medlemmarna som inte betalt 
årsavgift har fått en påminnelse. Reidar och Leif formulerar en skrivelse som 
används som underlag för att göra reklam för föreningen. Reidar kommer att 
kontakta medlemmar i län där det finns få medlemmar och be dem slå ett slag 
för föreningen. Alla i styrelsen har ansvar för att bjuda in till medlemskap i 
föreningen. 

 
Webbplatsen och förslag om forum på nätet – Den nya webbplatsen är i princip 

klar. När det gäller att skapa ett forum på webbplatsen får Lars i uppdrag att 
utreda vilkas möjligheter som finn och vad det kan kosta . Meningen är att 
medlemmarna ska kunna ställa frågor och får svar från andra som är med i 
föreningen. Viktigt att funktionen får en enkel inloggning. 

 
Aktuella frågor att agera i – På livsmedelsverket pågår en diskussion om att ta 
bort godkännandeprövning och ersätta det med registrerings krav i stället. Eva 
kontaktar Tobias Johansson och kontrollerar hur frågan ligger till. 

 
 

§ 8 Miljöchefsmötet 2009 
 

Förslag på tidpunkt är under vecka 11 eller 12, torsdag till fredag. Plats 
Stockholm.  
Carina förhör sig om Andreas Carlgren kan medverka. 
Destination Öresund får föreslå lämpliga konferenslokaler.  
Temat för mötet diskuterades. Förslaget som framkom under mötet var att 

inrikta konferensen mot EU-perspektivet. Detta mot bakgrund av Sveriges 
ordförandeskap andra halvåret 2009.  

 



 
§ 9 Ekonomi 

Reidar rapporterar att ekonomin är god. Troligen kommer årets konferens att gå 
med underskott.  

 
§10 Övrigt 
 

Reidar har medverkat från föreningen vid ett antal utredningsmöten som 
Naturvårdsverkets tillsynsvägledning kallat till. Sista mötet blir den 7 maj. 

 
Gregor har deltagit i ett möte om regelförändringar på naturvårdsverket. Inför 
nästa möte som är den 16 april önskar han synpunkter från medlemmarna i 
föreningen. Ett mail kommer att skickas ut till medlemmarna som uppmanas att 
lämna synpunkter till Gregor. 

 
 
 
 
 
Leif Schöndell    Carina Edblad 
Ordförande    Sekreterare 
 

 


