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PROTOKOLL MÖTE MILJÖKOMMITTÉN 4/18
Sammanträdesdata

33

Tid

Tisdag den 10 april 2018

Deltagare

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

MÖTETS ÖPPNANDE
Olle Bergman hälsade välkommen. Tyvärr fick Mikael Norén lämna återbud
p g a sjukdom

34

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Den utsända dagordningen godkändes.
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FÖREGÅENDE PROTOKOLL 3/18
Protokoll 3/18 från möte 9/3 gicks igenom, godkändes och las till
handlingarna.
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EKONOMI

36.1

KONTOUTDRAG
Kontoutdrag 2018-04-09 gicks igenom och föranledde inga särskilda
kommentarer.
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MILJÖFORUM 10-11/3 2018
Utkast till anteckningar hade skickats ut av Lena före mötet. Det saknas
fortfarande några av föreläsarnas presentationer innan de kan skickas till
deltagarna.
Olle hade efter diskussioner på Miljöforum undersökt med Bollnäs kommun
om vad de kräver vid tävling med snöskoter på vatten. Det har räckt med
polistillstånd. Innan man kan ta fram underlag för miljöcertifiering måste
länsstyrelsens uppfattning undersökas. Olle bollar frågan med Håkan Olsson
som är miljöansvarig i snöskotersektionen.
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Utbildningsmaterialet ”Miljö Grund” har tagits fram av en arbetsgrupp och är
nu överlämnat till utbildningssamordnaren Henrik Esting som tillsammans
med Mikael Norén färdigställer detta. Bernt Johansson rapporterade att han
och Jörgen Hafström som varit med och tagit fram underlaget i fortsättningen
kan stå som adjungerade när Henrik och Mikael jobbar vidare.
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LEVERANS AV ELHOJEN
Elhojen kommer hämtas inom en snar framtid efter en viss fördröjning av
leveransen.
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PROJEKT: GRÖN METANOL
Jenny har kontaktat Smederna Speedwayförening om hur det gått med det
projekt de startade för några år sedan och som de presenterade på Miljöforum
2016. Återkommer när hon får svar.
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PLANERING AV AKTIVITETER 2018
•
•
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Mikael hade meddelat via mail att han och professor Nils Ryrholm
kommer att besöka banor i Falköping med omgivningar från den 25
juni.Vid besöken görs en översiktlig artinventering.
MK:s ledamöter rapporterade att de har planerat att besöka några
tävlingar var under säsongen för att informera om miljöarbetet.

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga fanns.
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NÄSTA MÖTE
Nästa möte blir ett telefonmöte torsdag den 17/5 kl. 11.30-12.30.
Nästa fysiska möte hålls eventuellt en vardag före semestern och Lena tillskriver
SBF:s miljökommitté om de har möjlighet att delta.
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MÖTETS AVSLUTNING
Olle tackade deltagarna och avslutade mötet 12.15.

Vid protokollet
Lena Bleckman, koordinator

Justeras
Olle Bergman, sammankallande
Justerat via mail 2018-04-16

