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Minnesanteckningar Konstituerande möte
Datum: 24.10.2016
Tid: 10.00–10.30
Närvarande
John Hultén, VTI
Jimmy Johansson, Trafikverket
Cirka 30 medlemmar i utskottet Transporter i städer och transportplanering med representation från både Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland.
(då antalet var stort och skiftade under mötet noterades inga namn)
Agenda
1.
2.
3.
4.

Inledning - Välkommen till NVF
Val av ordförande och sekreterare
Förslag till Verksamhetsplan 2016-2020
Kommande aktiviteter

1. Inledning
John Hultén berättade om NVF:s vision, syfte och roll, presenterade på en övergripande nivå den strategiska planen för 2016-2020 samt precisering av utskottet Transporter i städer och transportplanering.
2. Val av ordförande och sekreterare
Varje ledande land har nominerat ordförande och sekreterare för respektive utskott och de nominerade från Sverige var John Hultén till ordförande och Jimmy
Johansson till sekreterare.
Beslut
Utskottets beslutade att utse John Hultén till ordförande och Jimmy Johansson
till sekreterare.
3. Förslag till Verksamhetsplan 2016-2020
John Hultén inledde med att beskriva hur förslaget till verksamhetsplan för perioden 2016-2020 tagit sin utgångspunkt från de svar som lämnats av utskottets
medlemmar i en enkät som genomförts inför mötet. Förslag på tre olika arbetsgrupper presenterades. Dessa är 1) Transportlösningar för hållbara städer, 2)
Planering för framtidens transportsystem, samt 3) Strategiska utmaningar och
förnyelse
Jimmy Johansson gjorde en beskrivning av det förslag till tidplan som tagits
fram i verksamhetsplanen. Tanken är att hålla ett utskottsgemensamt så kallat
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stormöte under våren och öppna seminarium för respektive arbetsgrupp under
hösten. Däremellan arrangeras webinarier, digitala konferenser/möten.
Därefter lämnades fritt för frågor från mötets deltagare:
Björn Silfverberg (Finland) uttryckte en önskan att se Skandinavien som en del
av Europa och ha fokus på till exempel TEN-T. John Hultén svarade att detta
bör ses som en naturlig del i utskottets arbete.
Mia Stampe Lagergaard (Danmark) ställde frågan om icke-medlemmar kan, ad
hoc, ingå i de föreslagna arbetsgrupperna. John Hultén svarade att det bör vara
möjligt att bjuda med icke-medlemmar, särskilt i vissa sakfrågor eller som föredragshållare, men att vi i första hand ska se till att nyttja den kompetens som
finns hos utskottets många medlemmar.
I övrigt framkom inga synpunkter på förslaget. Utskottets medlemmar har möjlighet att lämna skriftliga synpunkter fram till 28 oktober 2016.
4. Kommande aktiviteter
Jimmy Johansson presenterade den tidplan som gäller för utskottets leveranser
till förbundsstyrelsen samt de förslag på aktiviteter som finns till våren.
Mötet avslutas.
Noteringar av Jimmy Johansson.

