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PROTOKOLL MILJÖKOMMITTÉN 2/2021 

 

Sammanträdesdata 

 

Tid  Tisdag 9 februari 2021  

    

 

Deltagare Jenny Westerin, sammankallande 

Olle Bergman 

  Bernt Johansson 

  Kjell Ericsson, adjungerad 

  Mikael Norén, samordnare 

Philip Lund, koordinator 

   

   

10 MÖTETS ÖPPNANDE 

 

Jenny Westerin hälsade ledamöterna välkomna och öppnade mötet.  

   

11 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 

Den utsända dagordningen godkändes.  

 

12 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 1/21 

 

Protokoll 1/21 från möte 11 januari gicks igenom och godkändes. 

 

13 EKONOMI  

 

13.1 KONTOUTDRAG  

  

Kontoutdraget gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

13.2 BUDGET 2021 

 

Miljökommittén lämnade ett tilläggsäskande till styrelsen inför senaste 

styrelsemötet . Styrelsen uppdrog miljökommittén att återkomma med en plan 

för nyttjandet av pengarna i tilläggsäskandet. Jenny förtydligar miljökommitténs 

plan och återkopplar till Anja.  

 

14 UPPFÖLJNING AV MILJÖHANDLINGSPLAN  

 

Miljökommittén gick igenom miljöhandlingsplanen. Mikael sammanställer ett 

bokslut för föregående år och återkommer med till miljökommittén inom kort. 
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15 MILJÖUTBILDNING IUP 

 

Bernt och Philip rapporterade från det möte som tidigare genomförts 

tillsammans med utbildningskommittén och Anja Claesson gällande de 

miljöutbildningar som finns på utbildningsplattformen. Mötet syftade till att 

klargöra förutsättningar för miljöutbildning för miljöombud och miljöchefer, där 

miljökommittén behöver ta fram en tydligt angiven plan för utbildningsstegen. I 

Svemos stadgar framgår det att alla klubbar ska utse ett miljöombud, där 

utbildningen Svemo Grund ligger som krav. Miljökommittén diskuterade 

kommunikationen av detta till klubbarna, vilket blir en viktig del i den 

kommunikationsplan som Philip och Mikael arbetar med.  

 

Miljökommittén beslutar att försöka träffas fysiskt under kommande månad för 

att klargöra utbildningsstegen i utbildningsplattformen. De utbildningssteg som 

finns ska vara grenövergripande.  

 

 Jenny kontaktar även Anja för vidare diskussion.  

 

16 MILJÖPRISET 2021 

  

Vid senaste mötet beslutade miljökommittén och tilldelning av 2021 års 

miljöpris. Brev med motivering skickas ut av Philip inom kort. 

 

Miljökommittén diskuterade hur utdelningen av priset kan ske under året och 

försöker hitta ett bra upplägg tillsammans med klubben.  

   

17 KOMMUNIKATIONSPLAN 

  

Philip och Mikael rapporterade om den kommunikationsplan som tagits fram 

tillsammans med Svemos kommunikationskoordinator Anna. Planerade 

aktiviteter riktar sig både internt och externt med fokus på kvartal 1. Förslag om 

att publicera korta filmer lyftes, vilket miljökommittén såg positivt på. 

Miljökommittén ser det som särskilt viktigt att lyfta klubbexempel i filmerna. 

 

Philip, Mikael och Anna kommer även boka ett möte med SBF för att diskutera 

samarbetsmöjligheter gällande kommunikationsinsatser.  

  

18 KLIMATVISION  

 

Mikael rapporterade från FIM´s miljömöte som han deltog i slutet av januari.  

Efter mötet har diskussion förts om att miljökommittén ska ta fram ett förslag på 

en klimatvision för Svemo som styrelsen kan lyfta på kommande möte i mars. 

Mikael uppdras att göra ett förslag på detta. Ambitionen är att skicka ut en enkät 

gällande klimatvisionen till sektioner och kommittéer efter styrelsens möte.  

  

19 ÖVRIGA FRÅGOR 

 

19.1  MILJÖFORUM 

Miljöforum har utifrån tidigare beslut flyttats till hösten på grund av rådande 

pandemi. Arbete pågår med att boka om föreläsare till nytt datum och agenda 
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för miljöforum behöver ses över på nytt inför hösten. Miljökommittén avser att 

arbeta vidare med detta vid kommande möte.  

 

20 NÄSTA MÖTE/MÖTETS AVSLUTNING 

  

24/3 Västerås 

 

Jenny tackade deltagarna och avslutade mötet.  

 

Vid protokollet  Justerat 

Philip Lund  Jenny Westerin 

2021-02-09   Justerat via e-post 2021-02-16 

  

  


