
 

 

PROTOKOLL MILJÖKOMMITTÉN 2/2022 

 

Sammanträdesdata  

 

Tid  4 Maj kl. 19.00 - 21.00 via teams  

    

 

Kallade J Jenny Westerin, Koordinator 

Olle Bergman  

   Bernt Johansson 

   Max Larsson  

   Mikael Norén, konsult 

   Rickard Sandberg, sammankallande 

   Jenny Evelin 

Mikael Lundblad 

 

 

 

1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Rickard hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Dagordningen godkändes. 

 

3. FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. EKONOMI 

Alla tog del av ekonomirapport som skickats ut. Det är förbrukat 21.000kr av årets budget.  

 

5. UPPFÖLJNING AV MILJÖHANDLINGSPLAN/AGENDA 

Mikael N visar ett dokument gällande fyra viktiga utvecklingsområden. Dokumentet är en 

skiss, ett förslag, och är en sammanställning på den miljöhandlingsplan som MK arbetat 

fram. Dessa dokument bör ligga till grund när MK och styrelsen träffas för att ta ut ny 

riktning gällande miljöarbetet i förbundet. Mikael Norén och Mikael Lundblad arbetar 

vidare med dessa dokument. 

 

6. MILJÖUTBILDNING IUP 

För att gå vidare i arbetet gällande de digitala miljöutbildningarna beslutas att under en 

arbetshelg i höst arbeta vidare med den nya utbildningen gällande Miljöchef. 

 

 

 



7. KOMMUNIKATIONSPLAN 

Miljökommittén ger Mikael N, Jenny och Tone i uppdrag att titta på en 

kommunikationsplan. När, vad och var ska vi kommunicera. 

 

8. MILJÖFORUM 

Datum för forumet är 22-23 oktober. Platsen blir på Arlanda. Inbjudan skickas ut i början 

på juni. 

 

9. MILJÖCERTIFIERING 

Arbetet med att göra om miljöcertifieringsblanketterna är i gång. SBF deltar också i arbetet 

eftersom vi har gemensamma blanketter. 

 

10. SAMVERKAN SBF 

SBF deltog en stund under mötet. Alla är eniga om att samarbetet mellan förbunden 

gällande miljö ska fortsätta.  

 

11. MILJÖPRISET 

MK är eniga om att försöka göra om miljöpriset till en form av stipendie eller projektpeng. 

Detta så att klubbar kan söka pengar till ett projekt. Detta skulle möjliggöra att fler mindre 

klubbar har möjlighet att söka pengarna till hjälp att starta upp och genomdriva ett 

miljöprojekt. MK behöver se över regler mm för att möjliggöra detta. 

 

12. E-BIKE 

Rickard redogjorde om arbetet i E-bike gruppen. Arbetet fortgår. 

 

13. ÖVRIGA FRÅGOR 

1. Material och texter gällande miljö på hemsidan behöver ses över. Allt är kopieret till 

word-dokument och alla i MK läser igenom, skriver kommentarer om sådant som skall 

ändras och skickar sedan det till Jenny. 

2. Mikael N och Max håller på att hjälpa en klubb som har problem med kommunen. Det 

gäller en endurotävling. MK är eniga om att det är ett viktigt ärende och att vi behöver 

hjälpa till så mycket vi kan. 

 

14. NÄSTA MÖTE/MÖTETS AVSLUTNING 

Nästa möte är 1 juni kl 19.00. 

 

 

 

Vid pennan      Justeras av 

 

Jenny Westerin     Rickard Sandberg 

Koordinator      Sammankallande 

       Justeras via mail den 2022-05-16 

 

 


