Norrköping 2017-12-12
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PROTOKOLL TELEFONMÖTE MILJÖKOMMITTÉN 5/17
Sammanträdesdata

76

Tid

Tisdag den 12 december 2017 – Kl. 11.30-12.45

Deltagare

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

MÖTETS ÖPPNANDE
Olle Bergman hälsade välkommen till dagens telefonmöte

77

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av punkt 83.1. och 83.2.

78

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 4/17
Förra protokollet 4/17 gicks igenom.
Micke rapporterade angående punkt 58 i förra protokollet att han kommer att
ha nytt möte med kommunekologen i Södertälje tillsammans med Skanska
och AMF Södertälje den 14/12.
Protokollet godkändes därefter och las till handlingarna.

79

EKONOMI

79.1

KONTOUTDRAG 2017-12-07
Kontoutdraget studerades. Konstaterades att budget för Miljöforum dragits
över, men att pengar finns kvar på bl a kontot utbildning. Budgeten kommer
att hållas totalt sett. Nya miljömattor har kommit till kansliet och MK ska
enligt förra protokollet få varsin. Kostnaden tas på 2017.
Micke påminner KTM och Landskrona stad om fakturor som ska in på 2017.
Kontoutdraget las sedan till handlingarna.

79.2

BUDGETÄSKANDE 2018
Miljökommitténs kontaktperson i styrelsen Fredrik Hansson har meddelat att
styrelsen godkänt kommitténs äskande för 2018. Styrelsen godkände också
ett tilläggsäskande för 2017 angående inköp av en el-hoj från KTM.
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FIM:S OCH SVEMOS MILJÖPRIS
Vinnare av FIM:s miljöpris blev en tysk förening som gjort ett projekt för
bevarande av den biologiska mångfalden på sin motorbana. MK tycker detta
är glädjande att priset delats ut inom detta område där Svemo varit en pionjär
i arbetet.
Miljökommittén utsåg 2018 års miljöprisvinnare. Priset ska delas ut på
Förbundsmötet 14/4 2018.

81

MILJÖFORUM 10-11/3 2018
Lena har förbokat för Miljöforum 10-11/3 på Quality Hotel Arlanda och
skickat meddelande om datum till alla miljöansvariga i distrikt och sektioner.
De punkter som togs upp på förra mötet samt några nya förslag diskuterades.
Ledamöterna arbetar vidare med programmet som tas upp på nytt vid
telefonmöte 8 januari. Inbjudan skickas ut efter detta möte.
SBF:s MK har lämnat förslag till några programpunkter. Lena kontaktar dem.
Lena skickar ny lista över tänkbara punkter till MK.

82

MÖTE MED NATURVÅRDSVERKET 8/12
Micke rapporterade att han deltagit på mötet som handlade om att minska
transportsektorns utsläpp.

83

ÖVRIGA FRÅGOR

83.1

KARTLÄGGNING AV KLUBBARS TRÄNINGSTIDER
Lena gick ut med påminnelse till klubbarna den 4/12 och till idag har 112
klubbar svarat. MK hoppas på fler svar innan sista datum 18/12. Micke gör
en sammanställning och frågan tas även upp på Miljöforum.

83.2

HÅLLBARHETSREDOVISNING
Micke ber MK att komma med förslag på vad som ska ändras och läggas till i
den nya hållbarhetsredovisningen som håller på att tas fram. Micke ska under
dagen ha möte med Per Westling och Anna Arnér.

84

NÄSTA MÖTE
Nästa möte blir ett telefonmöte måndag den 8/1 kl. 11.30 med framför allt
programmet till Miljöforum på dagordningen.

85

MÖTETS AVSLUTNING
Olle tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet
Lena Bleckman, koordinator

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

