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Nordisk kernesikkerhedsforskning
Norrænar kjarnöryggisrannsóknir
Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus
Nordisk kjernesikkerhetsforskning
Nordisk kärnsäkerhetsforskning
Nordic nuclear safety research

Protokoll från det extra konsortialmötet i Roskilde 20 mars 2002
Närvarande:
Lars Gunsell, SKI (mötesordförande)
Bjørn Thorlaksen, Beredskabsstyrelsen
Olli Vilkamo, STUK
Sigurður M Magnússon, Geislavarnir ríkisins
Ole Harbitz, Strålevernet
Ulf Bäverstam, SSI
Torkel Bennerstedt, NKS (mötessekreterare)

Mötesreferat
1

Mötesordföranden öppnade mötet.

2

Följande agenda fastslogs för mötet:
• Godkännande av det nya konsortialavtalet
• Konsortialparternas finansiella stöd till NKS under 2002
• Nästa konsortialmöte
• Programhandboken
• Avtal med programchefer och exekutivsekreterare
• Gällande avtal och andra förpliktelser som NKS har

3

Lars Gunsells utsända förslag till nytt konsortialavtal diskuterades. Efter diverse
ändringar kunde avtalstexten godkännas. (Dagen efter det extra konsortialmötet
kunde alla utom den finska konsortialrepresentanten undertecka avtalet; den
finska representanten gav muntligt klartecken via telefon. Avtalet är därför i
praktiken klart, och de frågetecken om det nya programmet som uppstod under
det extra styrelse/konsortialmötetmötet dagen innan med anledning av
avsaknaden av nytt konsortialavtal kunde därför rätas ut. Programcheferna har
underrättats om detta.)

4

Konsortialparterna gjorde följande utfästelser beträffande det ekonomiska stödet
till NKS under 2002, under förutsättning att finansieringen godkänns nationellt:
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Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige

€ 65 000
€ 300 000
€ 20 000
€ 120 000
€ 440 000

TOTALT

€ 945 000

5

Nästa konsortialmöte hålls måndagen den 6 maj kl 13:30 på SSI.

6

Det beslutades att ett utkast till ny version av programhandboken (tidigare kallad
administrativa handboken) ska sändas ut i god tid före nästa styrelsemöte (7 maj
i år).

7

Det beslutades att förslag till avtal med programcheferna och
exekutivsekreteraren ska sändas ut i god tid före nästa konsortialmöte (6 maj i
år).

8

Till nästa konsortialmöte ska sekretariatet lämna en komplett förteckning över
gällande muntliga och skriftliga avtal, t ex avseende ersättning för reskostnader
inom NKS-arbetet.

9

Mötesordföranden förklarade det extra konsortialmötet avslutat.

Lars Gunsell
Mötesordförande

Torkel Bennerstedt
Mötessekreterare

Dok Konsortialprotokoll021
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