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Protokoll från Kärnavfallsrådets rådsmöte nr 6, 2021
Datum:
Tid:
Plats:

1 december 2021
09.30-16.30
Garnisonen, Karlavägen 100

Ordförande:
Ledamöter:

Carl-Reinhold Bråkenhielm (C-RB)
Ingmar Persson (ImP)
Linda Soneryd (LS), medverkande digitalt
Mats Harms-Ringdahl (MHR)
Mikael Karlsson (MK), medverkade digitalt
Sophie Grape (SG), medverkade digitalt
Thomas Kaiserfeld
Tuija Hilding-Rydevik (THR)

Sakkunniga:

Hannu Hänninen (HH)
Ingvar Persson (IvP)

Kansli:
Kanslichef:
Sekreterare:
Bitr. sekreterare:

Peter Andersson (PA)
Johanna Swedin (JS)
Evis Bergenlöv (EB)

1. Mötets öppnande, föredragningslista
Beslut: Föredragningslistan fastställdes och C-RB förklarar mötet öppnat.
2. Reflektioner, omvärldsanalys och kommunikation
Diverse reflektioner från ledamöter och kansli.
3. Anna Storm och Thomas Keating, Linköping universitet, presenterar sin forskning om
minnesbevarande
Frågor och diskussion följde efter presentationen.
Workshops planeras inför våren och rådet är välkomna att medverka.
Workshop 1 (16 or 17 February 2022): Walking workshop focuses on the non-human matter of
Nuclear Storage Facilities, contested environmental histories and theories of nature beyond
‘wilderness’ (Cronon, 1996); consists of a walk on land around Forsmark in Östhammar
municipality including 10 school children in Östhammar and Besök Forsmark tourism center;
tasks participants with producing photographs of non-human material things that help
visualize certain kinds of memory communication.
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Workshop 2 (23 or 24 March 2022): A public workshop that focuses on time horizons of
nuclear memory and the different time horizons implied by different professionals working
with nuclear waste storage; brings together nuclear practitioners to debate and disseminate
ideas on nuclear time perspectives and ways of communicating and transferring memory over
deep time perspectives.
Workshop 3 (27 or 28 April 2022): The final public workshop focuses on nuclear semiotics
including nuclear landscape markers; examines how different artists understand and produce
these markers as methods to communicate memory of geological repositories for nuclear
waste; examines role of speculative and imperceptible forms of experience that attempt to
think experience beyond contemporary forms of representation and semiotics.

4. Kärnavfallsrådets remissvar till regeringen rörande kopparkorrosion och gjutjärn
Beslut: Rådet beslutade att formulera och sända en skrivelse till regeringen kring sina
kommentarer till regeringen angående SKB:s yttrande gällande Kärnavfallsrådets remissvar om
gjutjärnsinsats mm.
5. Kunskapslägesrapport 2022
De insända texterna presenterades och diskussion följde.
Beslut: Slutlig tidplan för inlämning av slutliga texter, korrigeringar, inledningar mm sänds från
kansliet vecka 49.
6. Möte med Kärnkraftkommunernas Samarbetsorgan (KSO) 11 mars
Beslut: Representanter från rådet medverkar vid möte med KSO, kansliet återkommer till KSO
med besked om vilka.
7. Reflektioner från seminarium om gjutjärn 30 november
Reflektioner efter seminariet om gjutjärn, inspelningen av seminariet kommer inom kort att
läggas ut på hemsidan.
8. Rådsmöten 2022
Förslag på datum för rådsmöten under 2022 sänds ut separat.
9. Övrigt
PA meddelar att han ska byta jobb och därför valt att avsluta sin anställning på
Kärnavfallsrådets kansli. PA kommer att arbeta t.o.m. 31 januari 2022.
10. Avslut
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Carl-Reinhold Bråkenhielm
Ordförande
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