
   

 

  

 

 

PROTOKOLL MILJÖKOMMITTÉN 4/2021 

 

Sammanträdesdata tisdagen 4 maj 2021 

 

Tid  13.00 -14.00 via teams  

    

 

Kallade Jenny Westerin, Koordinator 

Olle Bergman 

  Bernt Johansson 

  Henry Romlin Närvarade ej 

  Mikael Norén, samordnare 

  Anja Claesson 

   

   

31 MÖTETS ÖPPNANDE 

 Alla hälsas välkomna till mötet. 

   

32 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 Dagordningen godkändes 

 

33 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 3/21 

 Protokollet godkändes av Bernt via mail den xxx 

 

34 EKONOMI  

På grund av rådande pandemi har Miljökommittén inte använt så mycket pengar 

som beräknat.  

 

34.1 KONTOUTDRAG  

 Utskickat av ekonomichefen före mötet. Miljökommittén tittade på utskicket.  

 

35 UPPFÖLJNING AV MILJÖHANDLINGSPLAN/AGENDA 2030 

Mickael har skickat miljöhandlingsplanen till Anja som tar den med till nästa 

styrelsemöte. Miljöhandlingsplanen är ett levande dokument och Mikael 

uppdaterar den om så behövs innan nästa styrelsemöte, dock senast 10 maj.

  

 

36 MILJÖUTBILDNING IUP 

 Miljökommittén har arbetat fram ett förslag gällande miljöutbildning.  

Jenny renskriver förslaget och skickar sedan det till Miljökommittén som sedan 

justerar det innan den 8 maj.  

   

37 KOMMUNIKATIONSPLAN 

Mickael informerar om de filmer som han och Anna A arbetar med. Syftet är att 

filmerna sedan ska publiceras i sociala medier med mera. 

 

38 MILJÖFORUM 

Miljökommittén bjuder in SBF till ett kvällsmöte för att gå igenom agendan till 

forumet. Förslag på tid är den 24 maj.  



   

 

 

39  MILJÖCERTIFIERING 

Det har sedan en tid framkommit att det finns önskemål om att Svemo och SBF 

bör kunna se varandras miljöcertifieringar i de fall då vi båda verkar på samma 

anläggning. Detta bör förbunden titta på och se om vi i framtiden kan hitta en 

gemensam lösning. Jenny tar med frågan till Svemo-TA om det möjligtvis i 

framtiden går att ha det gemensamt i det systemet. 

  

40 SAMVERKAN SBF 

Diskussion fördes om vilka områden inom miljö där Svemo och SBF kan stärka 

sitt samarbete. Diskussion fördes kring certifiering och utbildning. Kort möte 

med SBF gällande detta planeras inom kort. 

 

41 ÖVRIGA FRÅGOR 

Miljökommittén talade om vattensporterna och deras miljöarbete. 

Miljökommittén konstaterade att de behöver information kring detta och 

beslutar att bjuda in Jamie till ett möte. Jenny åtar sig att bjuda in. 

 

42 NÄSTA MÖTE/MÖTETS AVSLUTNING 

 Nästa möte planerat till den 1:a juni. 

  

  

 


