
PROTOKOLL MILJÖKOMMITTÉN 1/2023 

 

Sammanträdesdata  

 

Tid  13:e mars kl 19.00 via teams  

    

 

Kallade  Jenny Westerin, Koordinator 

Olle Bergman  

   Bernt Johansson 

   Max Larsson  

   Mikael Norén, konsult 

   Rickard Sandberg, sammankallande, ej närvarande 

   Jenny Evelin, ej närvarande 

Mikael Lundblad 

 

 

 

1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Mikael Lundblad valdes att leda mötet. Mikael hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Dagordningen godkändes 

 

3. FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

Föregående protokoll läses och lades till handlingarna. 

 

4. EKONOMI 

Inget att ta upp. 

 

5. UPPFÖLJNING AV MILJÖHANDLINGSPLAN/AGENDA 

Jenny och Mikael N berättar om arbetet med projektet Hållbarhet. Projektet handlar om att 

förbundet har sökt projektpengar från RF och fått det beviljat. Projektet går ut på att göra 

en hållbarhetanalys och kartläggning om hur nuläget är samt vad vi behöver arbeta med 

gällande Hållbarhet. Under projektet kommer intressentdialoger att hållas, både muntligt 

och via enkät. Projektet pågår under hela året och ska slutrapporteras vid årsskiftet. 

 

6. MILJÖUTBILDNING  

När vi har miljöansvariga i alla distrikt planeras det för att hålla en utbildning för våra 

miljöansvariga. MK finner det viktigt att fortbilda de miljöansvariga i distrikten. 

Gällande Vattensporterna så finns förslag om att de utser en miljöansvarig i varje sektion. 

MK tar frågan vidare till vattensporterna samt styrelsen. 

 

 

7. KOMMUNIKATIONSPLAN 



Mikael N har knutit samman kommunikatörerna i Svemo och Svenska bilsportförbundet.  

Detta så att förbunden kan göra gemensamma aktioner i de frågor som berör båda 

förbunden. 

När hållbarhetsprojektet är klart kommer det att bli en del av kommunikationsplanen. 

Mikael N ska i slutet på mars träffa politiker i riksdagen för att diskutera motorsport och 

de utmaningar vi står inför gällande ljud/buller med mera. 

Mikael L berättar att om arbetet på båtmässan- Allt för sjön-hur deras arbete med 

kommunikation gått. Allt var bara positivt. 

 

8. MILJÖFORUM 

Arbetet med att sätt ihop agendan är påbörjad. Jenny har preliminär bokat en föreläsare. En 

person som är mycket känd inom motorsporten.  

Hotell är bokat på Arlanda. I år blir det ett nytt hotell. Datum för miljöforum är 7-8 

oktober. De som vill kan likt andra år ansluta under fredagskvällen.  

 

9. MILJÖCERTIFIERING 

Jenny, Mikael N och Frankie från SBF bokar en tid för att försöka avsluta arbetet med 

förslaget till den nya blanketten. 

 

10. SAMVERKAN SBF 

Arbetet fortgår som tidigare. 

 

11. MILJÖSTIPENDIUM 

Jenny gör en nyhet om detta och lägger ut på hemsidan så att klubbar kan söka. 

 

12. E-BIKE 

Inget att ta upp. 

 

13. ÖVRIGA FRÅGOR 

Mikael N berättar att han är utsedd att leda en arbetsgrupp i FIM gällande biologisk 

mångfald. 

Jenny berättar att hon är ansvarig att i FIM-E bevaka nya råd och rön gällande biologisk 

mångfald. 

Mikael N har som förslag att vi ska arbeta fram en ”verktygslåda” innehållandes olika 

dokument som kan vara till hjälp för våra klubbar. 

 

 

14. NÄSTA MÖTE/MÖTETS AVSLUTNING 

Onsdagen de 26:e april via Teams 

 

Vid pennan      Justeras av 

 

Jenny Westerin     Mikael Lundblad 

Koordinator      Justeras via mail den 2023-03-18 


