
 

 

PROTOKOLL MILJÖKOMMITTÉN 3/2022 

 

Sammanträdesdata  

 

Tid  8 aug 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 ej närvarande 

Mikael Lundblad ej närvarande 

 

 

 

1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Rickard öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

 

2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Dagordningen godkännes. 

 

3. FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

Föregående protokoll lades till handlingarna 

 

4. EKONOMI 

Ekonomin ser bra ut. 

Miljökommitténs medlemmar kommer ta ut nya profilkläder till miljöforum. Jenny 

ombesörjer beställning. 

 

5. UPPFÖLJNING AV MILJÖHANDLINGSPLAN/AGENDA 

Mikael N och Mikael L har i uppdrag att uppdatera miljöhandlingsplan. Det arbetet 

fortgår.  

 

6. MILJÖUTBILDNING IUP 

Miljökommittén behöver titta över de befintliga utbildningarna. Detta arbete kommer vi 

börja titta på när vi har den planerade arbetsdagen.  

 

7. KOMMUNIKATIONSPLAN 

Jenny och Mikael kollar med Tone om hur vi ska kommunicera. Det är viktigt att vi har en 

strategi för hur vi kommunicerar ut miljöarbetet.  Jenny bokar in ett möte med Tone. 



 

8. MILJÖFORUM 

Genomgång av agendan. Inbjudan har gått ut men det kommer skickas ut en påminnelse nu 

efter semestrarna. 

 

9. MILJÖCERTIFIERING 

Miljöcertifierade klubbar ska även finnas på nya hemsidan. När vi träffas på arbetsdagarna 

22-23 sept. fortsätter vi arbetet med att titta på förslaget till nya certifieringsblanketter. 

 

10. SAMVERKAN SBF 

Mikael kallar till möte med Frankie och Pernilla. Vi och SBF behöver prata ihop oss 

gällande utbildning mm. 

 

11. MILJÖPRISET 

Beslutar att ändra till miljöstipendiet. Tanken är att klubbar ska kunna söka 20 000kr till 

ett projekt. Detta skulle innebära att även mindre klubbar har lättare att kunna ansöka. 

Det har varit dåligt med ansökningar för miljöpriset och på detta sätt tror MK att fler kan 

vara intresserad och att pengarna i stället kan möjliggöra ett miljöprojekt i en klubb. 

 

12. E-BIKE 

E-bike gruppen/kommittén har inte haft något möte sedan vårt senast möte. 

 

13. ÖVRIGA FRÅGOR 

Mikael rapporterar om en klubb som blir illa behandlad av myndighet och inte får 

arrangera tävling. Mikael jobbar vidare med klubben och försöker hjälpa dem. 

Jenny tar ett möte med Fredrik Hansson (Grenchef asfaltsport), Anja från styrelsen och 

Mikael N gällande ljudfrågan. Styrelsen vill ha mer information i ärendet. 

 

14. NÄSTA MÖTE/MÖTETS AVSLUTNING 

 

Inget möte planerat i skrivande stund då det planeras för arbetsdagar. 

 

 

 

 

Vid pennan      Justeras av 

 

Jenny Westerin     Rickard Sandberg 

Koordinator      Sammankallande 

       2022-08-12 


