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Protokoll MILJÖKOMMITTÉN 3/2021 

 

Sammanträdesdata 

 

Tid  Onsdag 24 mars 2021  

    

 

Kallade Jenny Westerin, sammankallande 

Olle Bergman 

  Bernt Johansson 

  Henry Romlin, ej närvarande 

  Mikael Norén, samordnare 

   

   

21 MÖTETS ÖPPNANDE 

Jenny hälsar alla välkomna. Med anledning av Kjell Ericssons bortgång inleds mötet 

med en tyst minut. 

 

   

22 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 Dagordningen godkändes 

 

23 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 1/21 

 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 

 

24 EKONOMI  

 Ingen ekonomirapport denna gång 

 

24.1 KONTOUTDRAG  

 Ingen rapport inför detta möte 

 

25 UPPFÖLJNING AV MILJÖHANDLINGSPLAN/AGENDA 2030 

 Vi justerade målet mot 2040, Mikael uppdaterar i arbetsmaterialet. 

Ett tätare samarbete med E-bike påbörjas efter att Tony Olsson och Robert 

Svensson deltog i detta möte via Teams. De berättade om deras arbete och 

uppdrag.  

 

 

26 MILJÖUTBILDNING IUP 

 Diskussion fördes gällande tankar och idéer om införande av miljölicens. MK anser 

att en licens kan vara rätt väg att gå för att höja klubbarnas miljöarbete.  

 Mk arbetade fram ett förslag på hur en miljöutbildning kan se ut. Jenny skriver ihop 

ett dokument kring detta. 

   

27 KOMMUNIKATIONSPLAN 

 Planen gick igenom och godkändes. 
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28 MILJÖFORUM 

 

 Miljöforum är sedan tidigare flyttat till 3:e oktober hösten 2021. 

   
 Förslagspunkter på föreläsare till Miljöforum 

• Olof Bergold 
• Nils Ryrholms studie 
• SMK Kolmården (Svemo miljöprisvinnare 2020) 
• Utbildning miljöombud (Henrik Esting och Disa Glaser och SBF) 
• Bjuda in SVERA och elcykel 
• E-BIKE (Tony eller Robert Svensson) 

Andra förbund?  
• Barnverksamhet, hur tänker vi kring detta? 
• Färre föreläsare som har mer tid? 
• Sandra SBF barn/ungdom 
• Daniel Eggertz advokat 

 

 

29 ÖVRIGA FRÅGOR 

Mikael kontaktar Nils och Eggertz för att påbörja ett eventuellt samarbete 

mellan miljöjuridik och miljövetenskap. Detta kan sedan leda till en digital 

föreläsning med diskussionsforum, 

 

Under mötet hade MK ett kort digitalt möte med Disa på SBF. Hon berättade 

om deras arbete med utbildning. MK vill arbeta för att Svemo och SBF har så 

lika miljöutbildning som möjligt. 

 

 

30 NÄSTA MÖTE/MÖTETS AVSLUTNING 

 Nästa möte beslutas efter att Jenny tillträtt som koordinator. 

  

 

 

 

 

 

 

Godkändes via mail 2021-04-20 

Bernt Johansson 

 

  

 


