
 

 

 

PROTOKOLL MILJÖKOMMITTÉN 1/2022 

 

Sammanträdesdata  

 

Tid  1 Februari kl. 18.30-21.00 via teams  

    

 

Närvarande Jenny Westerin,  Koordinator 

Olle Bergman   tf sammankallande 

   Bernt Johansson 

   Max Larsson  

   Mikael Norén,  samordnare 

   Rickard Sandberg  

   Mikael Lundblad,  adjungerad 

 

 

 

1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Olle hälsar alla välkomna till årets första möte. 

 

2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Dagordningen godkändes. 

 

3. FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

 

4. EKONOMI 

Beslut tas att köpa in nya Roll Upp´s samt flaggor. Jenny kontaktar kommunikatören på 

kansliet om detta. 

 

5. UPPFÖLJNING AV MILJÖHANDLINGSPLAN/AGENDA 

Det finns en miljöhandlingsplan. Vi arbetar vidare med att utveckla den. 

 

6. MILJÖUTBILDNING IUP 

Den nya miljöutbildningen till IUP är framtagen men behöver justeras och gås igenom 

innan vi känner att den är helt klar. Miljöutbildningen blir en punkt på arbetsdagarna i 

mars månad. Målet är att den ska bli klar då. 

Miljökommittén ska även ta kontakt med Disa på SBF för att diskutera utbildning. Detta så 

att Svemo och SBF har så likvärdig miljöutbildning som möjligt. 

 

 

 



 

7. KOMMUNIKATIONSPLAN 

Vi behöver bli bättre på att kommunicera utåt vad som händer i vår verksamhet. Ett sätt att 

visa bra miljöarbete, att ge exempel på det är att när medlemmar i Miljökommittén besöker 

tävling så kan vi ta foto och sedan lägga ut tillsammans med en text på sociala medier. 

 

8. MILJÖFORUM 

Miljöforum planeras till den 22-23 oktober. Förslag på agenda finns men kan behöva 

justeras innan forumet. 

 

9. MILJÖCERTIFIERING 

Rutinen samt checklistor behöver ses över och justeras. Detta behöver göras tillsammans 

med SBF då vi har gemensam blankett. Detta arbete är planerat till arbetsdagarna i mars 

månad. 

 

10. SAMVERKAN SBF 

SBF kommer en av arbetsdagarna i mars. 

 

11. MILJÖPRISET 

Förslag finns på att omarbeta miljöpriset till år 2023. Detta för att det ska bli mer intressant 

och lättare för klubbar att söka miljöpriset. 

 

12. ÖVRIGA FRÅGOR 

Rickard rapporterar från E-bike kommitténs möte. Miljökommittén beslutar att framöver 

ha en stående punkt på dagordningen gällande rapport från/om E-bike. 

 

13. NÄSTA MÖTE/MÖTETS AVSLUTNING 

Nästa möte blir under arbetsdagarna 12-13 mars i Västerås. 

 

 

 

 

Vid pennan      Justeras av 

 

Jenny Westerin     Olle Bergman 

Koordinator      Sammankallande 

       Justeras via mail den 2022-02-10 

 


