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Nordisk kernesikkerhedsforskning
Norrænar kjarnöryggis rannsóknir
Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus
Nordisk kjernesikkerhetsforskning
Nordisk kärnsäkerhetsforskning
Nordic nuclear safety research

Protokoll från NKS konsortialmötet i Helsingfors, den 5
maj 2003
Plats: Handels- och industriministeriet, HIM, Finland
Tid: 14:00 - 16:30
Närvarande:
Jorma Aurela HIM (mötesordförande)
Ole Harbitz , NRPA
Bjørn Thorlaksen, Beredskabsstyrelsen
Sigurður M Magnússon, Geislavarnir ríkisins
Lars Gunsell, SKI
Ulf Bäverstam, SSI
Finn Physant, Catscience (speciellt inviterad)
Annette Lemmens, Catscience (speciellt inviterad)
Helge Smidt Olsen NKS ordförande (speciellt inviterad)
Olli Vilkamo, STUK (mötessekreterare)
Mötesreferat
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Mötesordföranden öppnades mötet och hälsade deltagarna välkomna.
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Inledning
a)
Då NKS generalsekreterare Torkel Bennerstedt kunde inte delta i
mötet, Olli Vilkamo valdes som mötessekreterare.
b)
Agendan godkändes.
c)
Referat från förra mötet, NKS(02)15, daterat 2003-01-11, godkändes.
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NKS programmet 1998 – 2001
a) Finn Physant presenterade den ekonomiska slutredovisningen med
genomgång av tabeller som hade skickats mötesdeltagarna tillhanda på
förhand. Presentationen och uppgifterna konstaterades vara tydliga och
åtgärder varken föreslogs eller bestämdes.

b) Annette Lemmens presenterade det slutliga läget angående förra NKS
periodens slutrapporter. En master CD/ROM finns nu tillgänglig där även
tidigare slutrapporter från alla föregående NKS och NKA perioder har
samlats. Gruppen tackade sekretariatet för ett bra arbete och utryckte sitt
nöje om att en så fullständig rapportering har kunnat bearbetas.
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Finn Physant presenterade sammanfattningen av räkenskaper och
revisionsberättelsen för året 2002. Efter genomgången och diskussionen
utryckte konsortialgruppen sitt godkännande och beslöt skriva under dessa
dokument.
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Baserande på data om finansieringsläget, NKS ekonomiska status och budget
för 2003 diskuterades. En skillnad jämförd med de tidigare årsskiften gäller
den ekonomiska situationen 1.1.2003, dvs. alla kumulativa faktureringarna har
samlats och betalts effektivt och till mycket större grad. Därför finns det bara
460 kDKK1 som grundreserv för möjliga nya beställningar. Denna summa
rekommenderades inte deponeras nu i vårens styrelsemöte utan borde behållas
helst i reserv.
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Programcheferna R och B
Olli Vilkamo presenterade STUK förslag om ersättare för Timo Okkonen. Det
hade skickats även på förhand som e-mail till konsortialgruppen (inklusive
personal data och meriter av kandidaten). STUK och Fortum kommer enligt
förslaget att träffa avtalet med Fortum (FNS) i Finland om programchefsarbete
med Petra Lundström för resten av avtalsperioden året 2003.
Diskussionen i gruppen om Petra Lundströms kvalifikationer var enig.
Baserande på förslaget godkände konsortialgruppen henne som en ny
programchef för NKS R. Då detta arrangemang baserar sig på STUK som
ansvarig för avtalet, frågade gruppen om det är möjligt också senare. Särskilt
önskades att den nya programchefen kan fortsätta NKS R arbetet år 2004.
STUK har tänkt på att säga upp NKS R avtalet och inte som ansvarig
organisation fortsätta efter 2003, vilket innebär att man bör återkomma till
avtalsfrågan om NKS R bl.a. i höstens konsortial- och styrelsemötena.
Förlängning av NKS B avtal om programchefarbete av Sigurður Emil Palsson
med Geislavarnir för 2004 kan dock garanteras.
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Strategidiskussion
Ulf Bäverstam SSI hade skickat sitt diskussionspapper till konsortialgruppen.
SKI och Lars Gunsell instämmer inte med det och har förberett och skickat till
hela gruppen sina kommentarer. Konsortialmötet hade inte tid för en
genomgående diskussion och rekommenderade att SKI och SSI fortsätter
diskussionen för att samordna ett möjligt svenskt förslag om NKS strategi och
visioner för framtiden (dvs. året 2005 och framåt).
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per 23. april 2003
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De nordiska strålskydds- och kärnsäkerhetsmyndigheterna kommer att ha ett
årligt chefsmöte i början av juni 2003. Agendan har en diskussionspunkt för
NKS och man kan preliminärt ta upp frågan om NKS framtid (strategi, budget
och nationella medel och behov etc.)
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Nästa konsortialmöte bestämdes till Geislavarnir, Island den 12. november
(före ett styrelsemöte den 13. november, med en möjlig förlängning till den
14.).
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Ordföranden avslutade mötet och tackade mötesdeltagarna. NKS ordförande
tackade HIM för bra mötesarrangemang.
Petra Lundström och Kai Salminen hälsades välkomna på plats för att
presentera sig för konsortialmötets deltagare, före en speciell presentation av
Timo Okkonen om NKS R arbetet 2003.

Mötesordförande Jorma Aurela

Mötessekreterare Olli Vilkamo
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