
 

 

PROTOKOLL MILJÖKOMMITTÉN 4/2022 

 

Sammanträdesdata  

 

Tid  21 december kl. 12.00 via teams  

    

 

Kallade  Jenny Westerin, Koordinator 

Olle Bergman  

   Bernt Johansson 

   Max Larsson ej närvarande 

   Mikael Norén, konsult 

   Rickard Sandberg, sammankallande 

   Jenny Evelin ej närvarande 

Mikael Lundblad ej närvarande 

 

 

 

1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Olle hälsar välkommen. 

 

2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Dagordningen godkändes 

 

3. FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna 

 

4. EKONOMI 

MK har följt budgeten under 2022.  

 

5. UPPFÖLJNING AV MILJÖHANDLINGSPLAN/AGENDA 

Svemo har sökt projektpengar i Projektet hållbarhet från RF och fått det beviljat.  Svemo 

har blivit beviljade 150 000kr. Syftet med projektet är att ge förbunden förutsättning att 

titta på hur samt få förståelse för nuläget gällande hållbarhet. Projektet pågår under ett år. 

 

6. MILJÖUTBILDNING  

Diskussion fördes om MK en gång varje år ska samla distriktens ansvariga för att 

informera och utbilda dem om miljörevision och certifieringsblanketter. Detta skulle i så 

fall kunna ske under våren. Detta skulle skapa en bättre dialog mellan MK och distrikten 

och i sin tur ut till våra klubbar. 

Vi saknar miljöansvarig i övre norra och östra distriktet. Jenny skickar ut mail samt pratar 

med distrikten för att se om vi kan hjälpa dem att hitta nya miljöansvariga. 

 



7. KOMMUNIKATIONSPLAN 

Mk har länge talat om att at fram en kommunikationsplan. Jenny och Mikael kallar 

kommunikatörerna i Svemo och SBF till ett möte för att vi tillsammans ska samarbeta 

kring hur och vad vi kommunicerar. Förslagsvis blir mötet den 19 januari. 

 

8. MILJÖFORUM 

Vi behöver efter nyår börja titta på Miljöforum 2023. Var vi ska vara och vilket upplägg vi 

ska ha. MK anser att oktober månad är en bra månad att ha forumet. Vi stämmer av med 

SBF hur de ser på nästa års forum. Tanke finns om vi kan hitta någon eller några klubbar 

som vill komma och berätta om deras miljöarbete. 

Önskemål finns om att öka deltagandet på forumet.  

 

9. MILJÖCERTIFIERING 

Vi behöver arbeta om miljöcertifieringsblanketterna. Önskemål har varit att digitalisera 

dem men vi ser att vi redan nu behöver förenkla och förnya dem. Arbetet kan inte vänta. 

Detta arbete behöver göras tillsammans med SBF. 

 

10. SAMVERKAN SBF 

Fysiskt möte med SBF den 23-24 januari i Norrköping för att arbeta med gemensamma 

blanketter och utbildningar. 

 

11. MILÖSTIPENDIUM 

Jenny gör en nyhet och lägger ut på hemsidan. 

 

12. E-BIKE 

Inget att rapportera 

 

13. ÖVRIGA FRÅGOR 

Mikael berättar om påverkansarbetet gällande en stor markägare. De har tagit ett beslut 

som inte gynnar motorsporten. Detta påverkansarbete är ett samarbete mellan Svemo, SBF 

och RF. Det hålls kontinuerliga möten gällande detta. 

 

D

 

14. NÄSTA MÖTE/MÖTETS AVSLUTNING 

Nästa möte är den 16 januari kl 19.00 via Teams. 

 

 

 

Vid pennan      Justeras av 

 

Jenny Westerin     Olle Bergman 

Koordinator      Justeras via mail den 2023-01-01 


