
   

 

  

 

 

 

PROTOKOLL MILJÖKOMMITTÉN 6/2021 

 

Sammanträdesdata  

 

Tid  2 sept kl. 19.00-21.00 via teams  

    

 

Kallade Jenny Westerin, Koordinator 

Olle Bergman tf sammankallande 

  Bernt Johansson 

  Max Larsson  

  Mikael Norén, samordnare 

  Rickard Sandberg Ej närvarande 

  Jenny Evelin 

   

   

   

53 MÖTETS ÖPPNANDE 

 Olle hälsar alla välkomna. 

   

54 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 Dagordningen godkändes 

 

55 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 5/21 

 Föregående protokoll godkändes 

  

56 EKONOMI  

 Budget för år 2022 skall lämnas in senast den XX. 

Jenny, Olle och Mikael förbereder ett underlag gällande budget samt 

verksamhetsplan. 

Ekonomin i MK är god och pandemin har gjort att det inte använt så mycket 

pengar. Exempelvis har resandet minskat. 

 

56.1 KONTOUTDRAG  

 Kontoutdragen har skickats ut för mötet.   

 

57 UPPFÖLJNING AV MILJÖHANDLINGSPLAN/AGENDA  

Efter mötet med styrelsen så har Mikael omarbetat Miljö och Klimatmålen. 

Återkoppling till styrelsen bör ske gällande detta.  

Miljökommitten vill ställa frågan, genom en enkät, till sektionerna om 

vilket/vilka alternativa bränslen som används eller kommer användas. Detta för 

att samla in info om hur det ser ut och vad som är på gång. 

 

58 MILJÖUTBILDNING IUP 

Miljökommittén behöver se över den miljöutbildning som finns samt titta på hur 

en ny del gällande utbildning för miljölicens ska se ut. Detta arbete kommer att 

startas i samband med mötet på Arlanda den 1 oktober. 

   



   

 

59 KOMMUNIKATIONSPLAN 

Mikael och Anna A har haft möte med SBF. Kommunikationsplanen finns  

och/men har blivit lite uppskjuten på grund av Covid. Sören från SBF kommer 

att vara med på Miljöforum. 

 

60 MILJÖFORUM 

 Det är 18 st från Svemo anmälda. Sedan tillkommer deltagare från SBF. 

Agendan till forumet gjordes klar så den går att skicka ut tillsammans med 

kallelsen till de som är anmälda. 

 

61  MILJÖCERTIFIERING 

Miljökommittén behöver prata med utbildningskommittén gällande 

aktivitetsområde för barn och ungdom. Hur tänker man att ett aktivitetsområde 

ska fungera? Miljökommittén behöver eventuellt titta på att ta fram en enklare 

certifieringsblankett för detta. 

  

62 SAMVERKAN SBF 

Frankie och Pernilla från SBF deltog en stund under mötet. Detta för att sätta de 

sista punkterna till agendan gällande miljöforum samt för att diskutera 

användandet av salt på banor. Båda förbunden har fått frågor kring detta så vi 

behöver komma med ett gemensamt svar. Vi fortsätter arbeta med frågan då vi 

ses den 1 oktober. 

 

63 EL-HOJ 

Det har varit en tävling på Gotland med e-bike, CAKE. Tävlingen var bra 

arrangerad och deltagarna var mycket nöjda. Miljökommittén fick se bilder från 

tävlingen. 

 

64 SPAR, NT OCH BILAGA B 

Miljökommittén titta över texterna och ett text behäver arbetas fram gällande 

hur det ska stå om det införs en miljölicens på tävling. 

 

65 MOTORFESTEN 

Motorfesten äger rum i oktober. Miljökommittén är inbjuden att delta. Varje 

person måste själv anmäla sig om man vill delta. 

 

65 ÖVRIGA FRÅGOR 

 

66 NÄSTA MÖTE/MÖTETS AVSLUTNING 

Nästa möte är den 1 okt på Quality Hotell Arlanda i samband med Miljöforum. 

  

  

  

Vid pennan   Justeras av 

 

Jenny Westerin   Mikael Norén 

    Vi mail den 2021-09-06 

 


