Styremøte Gjenvinning Østfold – 7.september 2018

Tilstede:

Rita Heide Eggen, Tyra Risnes, Reija Anneli Santala,
Jørn Christen Johnsen, Dag Frode Naper Høston, Aina Elstad
Stensgård, Trond Åge Langvik, René Jønnvoll, Mona Nilsen
Nettverkskoordinator Mona Nilsen, 11.september 2018

Forfall:
Referent:
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sak
1.

2.

Referat fra forrige styremøte – Trond Åge
Status på arbeidet - Mona
Henvendelse fra Avfall Norge om medlemskap - Rita
Kompetansemegling - Mona
Studietur - Rita
Planlegging julemøte – Rita/Mona
Referat fra styremøte NSSØ – Rita/Reija
Eventuelt

Beskrivelse
Ansvarlig
Referat fra forrige styremøte
Protokoll fra årsmøtet 23.april 2018 ble godkjent og signert.
Referat fra styremøte 23.april 2018 ble godkjent. Det ble understreket
betydningen av å holde kommunikasjonsstrategien levende, og at
denne skal være egen sak på kommende styremøter.
Referat fra styremøte 23.mai 2018 ble godkjent.
Mona
Protokoll og referater publiseres på nettsiden til Gjenvinning Østfold
uten at disse synliggjøres som «nyheter».
Status
Mona orienterte kort om status og gjennomførte aktiviteter.
•

•

•

Mona deltok som representant for Gjenvinning Østfold på Avfall
Norges årskonferanse i Stavanger 5.-7.juni. Det må vurderes om
dette er en viktig arena å delta på.
«Historien om Gjenvinning Østfold»
o Arbeidet med denne ble ikke påbegynt som planlagt i
sommer, men aktiviteten opptas igjen nå. Det er også
viktig å formidle forskjellen på nettverkene Gjenvinning
Østfold og NSSØ.
Medlemsbesøk
o Mona har vært i kontakt med alle medlemmene. Dette
medførte bl a at Rakkestad kommune meldte seg ut.
Mona understreket videre betydningen av at nettverket
må være tydelige på hvilke behov nettverket kan dekke for
medlemmene.
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Mona

Mona/Tyra

Tyra orienterte om det nye nettverket «Klimapartnere i
Østfold» som skal etableres under «Energiforum Østfold».
Det ble kort diskutert at det er mange nettverkt i Østfold,
og at det bør lages en oversikt over nettverkene med
fokus på hva som skiller nettverkene, og hvem som er
målgruppen for de ulike nettverkene. Det ble derfor
bestemt at det lages en oversikt over nettverkene,
målsettingene og medlemmene.
o Det skal gjennomføres medlemsbesøk hos SIRKEL og
Batteriretur i september. Etter møtene vil det lages en
kort artikkel med bilder som publiseres i nettverkets
kanaler.
Nettsiden
o Mona har brukt en del tid på å rydde opp både i struktur
og innhold på nettverkets nettside. Nettsiden fremstår nå
som mer oversiktlig.
Twitter-kurs 6.september avlyst.
o Pr 1.august var det 16 påmeldte inkludert styret, til
Twitter-kurset. Dessverre kom det mange forfall de siste
ukene. Mona besluttet derfor i samråd med styreleder å
avlyse kurset. Dette kurset var tydeligvis noe som
interesserte medlemmene. Flere av medlemmene
benytter enda ikke Twitter, men det er ønskelig å vurdere
denne kommunikasjonskanalen. Mona foreslår derfor at
det settes opp tidspunkt til et nytt kurs før jul.
o

•

•

3.

4.

5.

6.

Mona
Mona

Mona

Mona

Henvendelse fra Avfall Norge om medlemskap
Avfall Norge har henvendt seg til nettverket med tilbud om 50%
medlemskap ut året. Prismodellen er kompleks. Det ble enighet om å
avvente et eventuelt medlemskap, og Rita sender Avfall Norge en
mail hvor vi takker høflig nei i denne omgang.
Kompetansemegling
På grunn av kapasitetsproblemer har Aina overlatt
kompetansemeglerrollen til Mona. Mona har deltatt på kurs for å få
bedre innsikt i hva denne rollen innebærer. De kommende
medlemsbesøkene vil ha kompetansemegling som eget punkt. Mona
understreket at kompetansemeglerordningen er kompleks og
tidkrevende å sette seg inn i.
Studietur
Det er enighet om at NSSØ og Gjenvinning Østfold skal samarbeide
om en studietur til Halmstad og Stena Recycling. Denne vil ventelig
gjennomføres i begynnelsen av 2019.

Rita

Dag orienterte om Grønn Punkt sin studietur 14.-15.november til
Belgia og Nederland. Invitasjon har blitt sendt Grønt Punkt sine
medlemmer. Denne invitasjonen gjøres tilgjengelig på våre kanaler
for medlemmene.
Planlegging julemøte 2018 – 6.desember på Refnes Gods

Mona
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Rita

Styret er opptatt av å videreføre suksessen fra fjorårets julemøte. Det
er derfor viktig å finne et tema som både er i tiden og som engasjerer
medlemmene. Av mulige tema ble det kort nevnt sortering av plast,
ulike avfallsfraksjoner m.m.
Styret besluttet å sette ned en arbeidsgruppe som skal jobbe fram
tema og innhold på det kommende julemøtet. Gruppa består av Jørn,
René, Rita og Mona. Rita kaller inn til planleggingsmøte.
Rita
Det er behov for å varsle om datoen for julemøte, og Mona publiserer Mona
«Save the date» i nettverkets kanaler.
7.

8.

Referat fra styremøte NSSØ
Rita og Reija orienterte kort om aktivitetene i NSSØ. Det har vært
mye fokus på søknadsskriving den siste tiden. Nettverket har fått
driftsmidler av Østfold fylkeskommune. Mona ønsker tettere kontakt
med NSSØ, og hun ønsker mer direkte informasjonsflyt. Rita sørger
for informasjon direkte til Mona. Mona møter også
kommunikasjonsansvarlig Camilla Brox Flodin i NSSØ.
Målsetningen er å se på samarbeidsaktiviteter og bistå hverandre i
kommunikasjonen til medlemmene og omverdenen.
Eventuelt
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.
Neste styremøte er fastsatt til 8.november kl. 08:30 hos
Østfoldforskning.
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