
Referat

Evaluering Strandryddedagen

Lokasjon: Egon prinsen, Trondheim.
Dato 17. januar 2023 Tidspunkt: 18:00

Sakstype Sak

Oppmøte 180 som møtte opp i fjor, i år satser vi på 200.

Organisering
Strandrydding

Buss 1 til Nidelven: NTNU Ocean club har 2 grupper og møtes på
nedre leifoss og Greenpeace går fra Tillerbrua til Øvre leirfoss. Det er
mulig vi ender opp med en 4. gruppe mellom Greenpeace og NTNU
Ocean club
Buss 2 til Byneset: Flakk er åpen til ESN om de blir med, Turgruppa
til topps går mot hverandre og møtes på Rye, Venstre går Seibergan
og Miljøvernforbundet går Hangerskjæret.
Ryddegruppe Solsiden: Katarzyna tar med seg en gruppe og rydder
nedover Nidelven (bør varsle brannstasjonen så båt står klar).
Dykkeaksjon Solsiden: Dykkergruppa NTNUI ordner sted selv, regner
også med at Draugen FMK og Trondheim Fridykkerklubb blir med.

Ryddekart Ingen tilbakemelding på ryddekartet, kartet er mest for ryddelederne,
busssjåførene og søppelsekk.no

Ryddeledere Flykningene må ha med seg mere klær er klar tilbakemelding fra
ryddeleder.

Påmeldingsskjema Litt uklart hvordan vi løser dette, arrangementet deles på facebook,
det lages google forms og henges opp posters diverse steder samt
digitale posters deles i sosiale meder. Tar noen ansvar for å lage
posters med qr kode?

Logistik Vi må kjøpe inn dobbelt så mange sekker og de må være hånterlig
som de vi brukte i 2022.
Ryddelederne må få klar informasjon om hvor de skal det samme
gjelder busssjåførene.
Kristian hører med Søppelsekk.no om de kan henta hentet alt avfallet
i blå søppelsekker også i år.
Turgruppa har vanndunker vi gjerne låner i år også, vi trenger ikke
kjøpe så sinnsykt mange kopper.



Organisering Dykkere I år har Dykkergruppa NTNUI ansvaret for å snakke med Trondheim
havn om tilatelse til å dykke i havna og forhører seg om Trondheim
havn kan stille med egen container på Solsiden.

Bussruter Bussrutene er greie, med unntak av at det ble lang tid ute for de som
ikke var så godt kledd etter forholdene.
Vi kjører samme ruter som i fjor, men må være flinkere til å oppfordre
spesielt flykninger til å kle seg godt.
Den Ukrainske foreningen i Trondheim får ikke lengere gratis buss,
så det kan være behov for å bruke en av bussene vi leier til å hente
og levere flykningene før og etter aksjonen.

Bespisning Vi flytter oss til Solsiden/Dora, Tove forhører seg med havet om de
kan servere oss mat, kommer tilbake med det under neste møte.

Promotering Co Hosts på facebook får opp deling av arrangementet ganske
kraftig på facedbook. Yngre deltakere er kanskje ikke store brukeren
av facebook, så man bør nå ut andre steder. Henge opp plakater på
NTNU, steder gruppene møtes og steder flyktninger møtes. Bruk av
tiktok og instagram for å nå ut til yngre, vi lager et team for det neste
møte om noen er interessert.

Beachflag Kristian samler inn beachflagg dagen i forveien og setter de opp der
de forrskjellige teamene skal møtes.

Kommunikasjon Messenger gruppe for ryddeledere, fungerer bra oss i mellom, med
unntak av de som ikke har facebook.

Sted Dykkerne er enige i at vi har ryddet nok på Skansen og ønsker seg til
Solsiden. Det foreslås å ha oppmøte ved Bobilplassen ved Dora for å
ikke lage trafikk kaos midt i byen. Tove prøver å komme i kontakt
med Havet for å høre om de kan ordne med mat til oss, trenger også
toaletter der vi møtes før og etter.

Neste møte Budsjett møte Tirsdag 31. Januar klokken 18:00, sted Fylkets hus i
Trondheim.
Tove Booker rom.


