Granskningsgruppen

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 17 oktober 2013
kl 9:00-12:00
Plats: Stadshuset, Oskarshamnssalen
Närvarande ordinarie gruppdeltagare:
Charlotte Liliemark, ordförande
Rigmor Eklind, (s) vice ordförande
Anders Stenberg, (m)
Matti Wahlström, (v)
Kaj Lindholm, Misterhultsbygdens intresseförening
Catharina Lihnell Järnhester, Naturskyddsföreningen
Tommy Hammar, adjungerad ledamot, Länsstyrelsen i Kalmar län
Tobias Facchini, regionförbundet
Bo Carlsson, expert
Antonio Pereira, expert
Rolf Persson, projektledare, LKO
Anna Kinch, sekreterare
Deltagare från SKB
Olle Olsson
Peter Wikberg
Jenny Rees
Frånvarande:
Elisabeth Englund (kd)
Elisabeth Wanneby, (mp)
Tobias Hörnfeldt Röhr, (fp)
Kerstin Åbinger, samhällsbyggnadskontoret
1. Mötets öppnande
Charlotte öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes.
3. Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna
4. Redovisning av SKB:s Fud- program 2013
Olle Olsson:
Fud- rapporten blev klar i månadsskiftet maj/juni och har därefter granskats internt inom
SKB. Rapporten är ett krav enligt kärnteknikslagen och ske lämnas in i september vart
tredje år och innehålla bl.a. en plan för det kommande sex åren.
Fud:en och andra ansökningar följs åt så därför finns det en hel del hänvisningar till
sådana handlingar i den här Fud- rapporten.
Olle Olsson och Peter Wikbergs redovisning finns i bifogade power point
presentationer.
5. Förslag till läsanvisningar av Fud- programmet
Läslistan som är utskickat kompletteras med hela kap 17 sid 247-259.

6. Planering av det fortsatta arbetet med Fud-program 2013
Lilla gruppen jobbar fram ett utkast till förslag som ska redovisas på mötet den 18/11.
Synpunkter på ”Fudden” skickas till Bo eller Rolf före fredagen den 8 november.
Till mötet den 11/12 ska yttrandet vara klart.

7. Övriga frågor/information
Den 20-21 november inbjuder Kärnavfallsrådet till ett internationellt symposium om de
tekniska barriärerna i slutförvaret för använt kärnbränsle i Stockholm.
Anmälda är Rigmor, Matti, Lotta, Kaj, Lisa, Rolf, Anna, Anders, Bo, Antoni.
Det finns lite olika önskemål om resvägar och boende Anna återkommer med mer
information under v 43. Har ni frågor hör ni av er till Anna.
Nästa möte.
18/11 kl 13-16 Stadshuset, Oskarshamnssalen.
8. Mötet avslutas
Charlotte tackar gruppens deltagare och förklarar dagens möte för avslutat.

Ordförande
Charlotte Liliemark

Sekreterare
Anna Kinch

