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PROTOKOLL MÖTE MILJÖKOMMITTÉN 4/17
Sammanträdesdata

53

Tid

Tisdag den 21 november 2017 – Kl. 10.00-15.00

Deltagare

Olle Bergman, sammankallande
Kjell Ericsson
Jenny Westerin
Bernt Johansson, adjungerad
Mikael Norén, miljösamordnare
Lena Bleckman, koordinator

MÖTETS ÖPPNANDE
Olle Bergman hälsade välkommen och öppnade mötet.

54

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av punkt 73.1 och 73.2.

55

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 3/17 + EXTRAMÖTE 26/10
Protokoll från förra mötet 3/17 samt anteckningar från extra telefonmöte
gicks igenom.
Svemo har beställt nya miljömattor. Kansliet tar foto på miljömatta till den
affisch om markskydd och ljudmätning som klubbarna ska kunna ladda ner
från hemsidan. Ledamöterna och Micke ska få varsin matta så snart de har
levererats till kansliet.
Protokollet godkändes därefter och las till handlingarna.

56

EKONOMI

56.1

KONTOUTDRAG 2017-11-08
Kontoutdraget studerades och las till handlingarna.

56.2

BUDGETÄSKANDE 2018
Budgetäskande har skickats till styrelsen. Slutligt besked om budget tas av
styrelsen på december-mötet.

57

ÖVERSYN AV KÄLLDATAKATALOG BULLER
En första rapport har inkommit från ÅF Ingemanssons och Per Wikström från
ljudmätningarna för framtagning av nya källdata under sommaren. Mätningar
är gjorda i enduro, motocross och roadracing. Resultatet ska nu analyseras och
diskuteras vidare.
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58

BIOLOGISK MÅNGFALD
Slutrapport har kommit från Landskrona stad angående LONA-projektet med
artinventering på Saxtorp. Man har hittat många rödlistade arter. Frågan om
att bevara den biologiska mångfalden kommer att bli allt viktigare i framtiden
och är ett av Sveriges 16 nationella miljömål.
Lena lägger rapporten på Svemo hemsida under fliken miljö som ett gott
exempel samt som nyhet.
Micke rapporterade att bullerutredningen för den nya bana som ska byggas i
Skövde för Riksidrottsgymnasiet är klar och ingår i miljöprövningen.
Micke rapporterade att han och professor Nils Ryrholm deltog vid tävlingen
Carla Memorial hos Järva MK. Nils informerade om biologisk mångfald på
motorbanor och mycket folk kom fram och pratade.
Micke har deltagit på möte 6/11 med AMF Södertälje, Skanska samt
kommunstyrelsens ordförande Boel Godner där han informerade om
motorbanors nytta för den biologiska mångfalden. Detta var ett första
informationsmöte om att klubben antingen ska få tillbaka banan genom
utfyllning av massor eller alternativt ett nytt område. Micke har också haft
kontakt med kommunekologen.

59

KLUBBKONTAKTER OCH MILJÖSTÖD
Mikael rapporterade att han haft fortsatt kontakt med Finspångs MS som fått
restriktioner i sina träningstider. Ett nytt möte med klubben och kommunen
är planerat till 15/12.
Han har även haft kontakt med några klubbar, bland annat angående
vattentäkt med mera.

60

MILJÖKOMMITTÉNS BESÖK PÅ TÄVLINGAR
Diskuterades vilka tävlingar som ska prioriteras. Olle menar att det kanske är
ännu viktigare att vara ute på vanliga tävlingar och inte bara SM. Kan vara
lättare att få kontakt med folk.
Lena har beställt roll ups med tema miljö som lämnats till ledamöterna.
Var och en tittar över vilka lämpliga tävlingar som finns i närområdet.
Viktigt att inte samtidigt ha annat uppdrag på tävlingen.

61

UTBILDNING INOM MILJÖ
Utbildningssamordnaren Henrik Esting deltog under punkten och
informerade om den nya utbildningsstrukturen. Den grundläggande
utbildningen ”Förbundet grund” riktar sig till alla medlemmar och kommer
att bestå av enklare webbutbildningar i organisation/svensk idrott,
värdegrund samt grund miljö. MK tycker att man ska utgå från kapitlet Miljö
i den nuvarande tävlingsfunktionärsutbildningen. Nästa steg ska vara en
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fortsättningsutbildning för miljöombud i klubbarna och miljöansvariga
funktionärer på tävlingar. MK tycker det räcker med dessa två steg.
Bernt och Micke rapporterade från den träff som genomförts i Vrigstad
tillsammans med Bengt Ahlgren, Jörgen Hafström och Mats Gustafsson om
hur nuvarande miljöutbildning ska utvecklas. Även här diskuterades en enkel
grundutbildning via webben och fördjupad för dem som behöver kunna mer.
Jörgen kommer att sätta ihop det förslag gruppen kom fram till.
62

FIM:S OCH SVEMOS MILJÖPRIS
Ansökan har inlämnats till FIM men inget besked har kommit ännu.
Lena har annonserat på hemsidan om att klubbar kan söka Svemo miljöpris
där summan är höjd till 20 000:- sedan förra året. Lena gör en påminnelse
innan sista ansökningsdatum 1/12.

63

GRÖN METANOL
MK vill 2018 anordna ett seminarium om grön metanol och locka någon
försöksklubb att fortsätta det projekt som påbörjades med Luleå Tekniska
Universitet under 2015. Jenny undersöker med Tony Olsson om lämpligt
tillfälle när speedwayklubbarna träffas.

64

FILM OM MILJÖ
Svemo kommunikationsansvariga Anna Arnér informerade under punkten
om det samarbete Svemo har med Lavette angående olika filmer. MK vill att
den film som ska göras om Svemo miljöarbete dels ska informera
myndigheter och dels uppmuntra våra föreningar till miljöarbete.
Filmning kommer att ske i juni 2018 och MK tar fram de delar som ska
finnas med. Kostnaden tas på Svemos kommunikationskonto.

65

INKÖP AV EL-MOTORCYKEL
MK kommer att köpa in en el-motorcykel från KTM. Förhoppningsvis kommer
den att levereras så att den kan visas på MC-Mässan i slutet av januari.
Meningen är att klubbar ska kunna låna motorcykeln för olika evenemang i mån
av tid. Mer detaljer kommer senare.

66

MILJÖFORUM 10-11/3 2018
MK beslutade att lägga Miljöforum 10-11/3 på Quality Hotel Arlanda och
SBF har även i år visat intresse för ett gemensamt forum.
Lena ber SBF:s MK om förslag till programpunkter samt förbokar hotellet
och informerar alla miljöansvariga om datum. Programpunkter diskuterades
och Lena gör en lista över dessa till nästa möte.
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TRÄFFPUNKT IDROTT I GÖTEBORG 5-7/3
Svemo är ett av 10 utvalda förbund att föreläsa och ställa ut på RF:s
konferens på Svenska Mässan i Göteborg. Micke kommer att föreläsa och
förhoppningsvis även professor Nils Ryrholm. Bernt kommer också att delta.

68

MILJÖHANDLINGSPLAN
Micke och Jenny har gjort förslag till uppdateringar. MK godkände dessa.
Micke skickar uppdaterad plan till Lena som lägger ut den på hemsidan.

69

KARTLÄGGNING AV KLUBBARS TRÄNINGSTIDER
MK har skickat ut en enkät till alla klubbar för att bl a ta reda på vilka
träningstider de fått beslut om från kommunen eller andra myndigheter.
Det är mycket viktigt för Svemo att i sina myndighetskontakter veta hur det
ser ut i landet. Det framgår också i svaren att ca 40 % har bullerproblem mot
25 % när förra undersökningen gjordes 2012. Ca 80 svar har inkommit. Lena
påminner och ber fler klubbar att besvara enkäten.

70

FYSISKA MÖTEN OCH TELEFONMÖTEN
MK beslutade att förutom ca 3 fysiska möten om året även ha en stående tid
för korta telefonmöten på högst 1 timma.

71

BESTÄLLNING AV PROFILKLÄDER
Ledamöterna provade och beställde profilkläder. Debiteras årets budget för
profilkläder.

72

NY HÅLLBARHETSREDOVISNING
Micke informerade om att han tillsammans med Anna Arnér och Per
Westling tar fram en ny hållbarhetsredovisning som ska vara klar första
kvartalet 2018. Den förra trycktes 2012

73

ÖVRIGA FRÅGOR

73.1

ÖNSKEMÅL OM ADJUNGERAD FRÅN TEKNISKA
Bernt har önskemål om att få med Tekniska gruppens sammankallande Roger
Johansson som adjungerad i MK. Det finns också önskemål bland
ljudmätningspersonal att få någon typ av bevis på när man gått
ljudmätningskurs. Bernt kontaktar Roger om detta.

73.2

INTERNATIONELL MILJÖLICENS
Bernt meddelade vid förra mötet att han inte kommer att förnya sin licens.
Han meddelar nu att han kan tänka sig en period till om behov finns. Annika
Petterson undersöker behovet. Kjell och Jenny kommer att gå utbildning i
Warszawa i mars 2018 i samband med möte i FIM Europe.
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74

NÄSTA MÖTE
Nästa möte blir ett telefonmöte tisdag den 12/12 kl. 11.30 med framför allt
Miljöforum på dagordningen.

75

MÖTETS AVSLUTNING
Olle tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet
Lena Bleckman, koordinator

Justeras
Olle Bergman, sammankallande
Justerat via mail 2017-12-05

