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PROTOKOLL MÖTE MILJÖKOMMITTÉN 6/18
Sammanträdesdata

60

Tid

Måndag den 3 september 2018

Deltagare

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

MÖTETS ÖPPNANDE
Jenny Westerin hälsade välkommen och öppnade mötet. Henry Romlin hade
lämnat återbud till mötet.

61

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av punkterna 76.1-76.4

62

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 5/18
Protokoll 5/18 från telefonmöte 17/5 gicks igenom, godkändes och las till
handlingarna.

63

EKONOMI

63.1

KONTOUTDRAG
Kontoutdrag 2018-08-31 gicks igenom och las till handlingarna.

63.2

BUDGETÄSKANDE OCH VERKSAMHETSPLAN 2019
Miljökommittén tog del av ekonomichefens utskick. Jenny gör förslag till
budgetäskande och verksamhetsplan och skickar till MK för synpunkter.
Dokumenten ska vara ekonomichefen tillhanda senast 10/11.

64

MILJÖFORUM 2019
Även 2019 kommer SBF att delta under lördagen Miljöforum. Datumförslag
tas upp med SBF på det gemensamma mötet 4/9.
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65

EL-HOJEN
Mikael har just nu Svemos el-hoj för provkörning och utfärdande av skötseloch säkerhetsmanual innan klubbarna erbjuds att låna den. Mikael kontaktar
Tommy Allansson som eventuellt tar med den till de sista SM-deltävlingarna
i motocross i Uppsala och Varberg.

66

PROJEKT: GRÖN METANOL
Mikael har haft kontakt med Luleå Tekniska Universitet. MK följer
utvecklingen med deras projekt med grön metanol.

67

RAPPORT FRÅN AKTIVITETER 2018
•

•

•

•

68

Mikael rapporterade från hans och professor Nils Ryrholms besök
med översiktlig inventering på banorna hos Falköpings MK, Tibro
MK och Djursdala Sportklubb i juni. Mycket positiva besök liksom
det på Kinnekulle Ring.
Mikael rapporterade att han varit på Eliantorpsbanan i Finspång
tillsammans md Lavette den 8/8 och filmat till en informationsfilm
om miljö. Filmen tar bl a upp el-mc, biologisk mångfald, bevattning
och samarbetet med Mo Gård för personer med funktionsnedsättningar. Filmen beräknas vara klar under september.
Mikael rapporterade om arbetet i Finspång och Kolmården när det
gäller deras projekt inom biologisk mångfald med LONA-bidrag.
Många rödlistade arter har hittats. I Finspång bl a ett mörkgökbi som
man trott varit utdött i Östergötland.
Mikael kommer att sätta ihop ett dokument tillsammans med
professor Nils Ryrholm med material från alla besök på motorbanor.

HÅLLBARHETSREDOVISNING
Mikael rapporterade att hållbarhetsredovisningen tillsammans med SMC är
så gott som klar. Den är luftigare än Svemos förra och med mer bilder vilket
gör den lättare att ta till sig.

69

MILJÖ GRUND
Henrik Esting har översänt materialet som tagits fram av Bernt Johansson
och Jörgen Hafström och har kompletterats av Henrik och Mikael. MK tycker
att det blir bra och beslutade att det nu är färdigt för att lägga ut på hemsidan
i väntan på att utbildningsplattformen blir klar.

70

TILLSYNSBESÖK FÖRORENADE OMRÅDEN
Bernt tog upp frågan eftersom han själv haft ett tillsynsbesök med
inventering av förorenade områden i sin klubb. Klubben hade stor nytta av
allt arbete som görs med miljöarbete, miljöcertifiering och biologisk
mångfald och klubben fick riskklass 4, dvs liten risk. Frågan kommer att tas
upp på Miljöforum 2019.
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71

LJUDMÄTNING

71.1

LJUDMÄTNING I ANDERSTORP
Bygg- och miljönämnden i Gislaveds kommun har fattat beslut angående
ljudmätning på Anderstorp och kommer att under en prövotid på 2 år tillämpa
ekvivalent mätning. MK följer detta eftersom det är första gången detta
tillämpats i Sverige.

71.2

LJUDMÄTNING FÖRE TÄVLING
Om ljudmätning genomförs på fredagskvällen före tävling är det viktigt att
söka polistillstånd även för den tiden. Frågan tas upp på Miljöforum.

72

MÅNGA FEL I UPPFÖLJNING AV MILJÖCERTIFIERNG VID
BANBESIKTNING I MOTOCROSS
Lena har skrivit till motocrossektionen om MK kan få ca 1 timme för att
informera vid nästa utbildning för banbesiktare. Lena har ännu inte fått svar
om var och när nästa banbesiktningskurs planeras. Lena meddelar MK så
snart hon fått svar. MK gör också skriftlig information till banbesiktarna.

73

MILJÖPRÖVNINGSAVGIFT
Avgifterna varierar i kommunerna men är ofta höga. Det är av största vikt att
klubbarna har bra kontakt med sina kommuner och visar att man arbetar med
miljöfrågor.

74

MIJÖCERTIFIERING AV KLUBBAR
Olle har fått en fråga från Håkan Olsson angående miljöcertifiering av
klubbar och inte bara anläggningar och tävlingar. Antalet klubbar utan egen
anläggning kommer förmodligen att öka i SINUS-projektet i snöskoter.
Frågan diskuterades och tas upp med SBF: miljökommitté som har erfarenhet
av att certifiera klubbar.

76

ÖVRIGA FRÅGOR

76.1.

KOMMUNALA FÖRENINGSBIDRAG
Bernt rapporterade från en utredning om anläggningar och hur resurser
fördelas i kommunen. Egenfinansieringsgraden på föreningar med egna
anläggningar är stor.

76.2.

SVEMOS IDÉLÅDA
MK har fått förfrågan från kommunikationsansvarig om det kan vara
intressant för Miljökommittén att öppna en idélåda för att utveckla Svemos
miljöarbete. Frågan diskuterades och MK är intresserad att prova under en
period. Lena kontaktar Anna Arnér om hur detta kan lösas.
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76.3

TRÄFFPUNKT SVEMO 13/10
Kommittéledamöterna anmäler sig. Lena kontaktar Henry Romlin som inte
deltog på mötet.

76.4

MILJÖHANDLINGSPLANEN
Planen följdes upp avseende 2018 och nya punkter las in för kommande år.
Bl a diskuterades att göra en enkät för att samla ihop goda exempel om el-mc
och annat inom miljö under 2019. Frågan tas med till Miljöforum.

77

NÄSTA MÖTE
Beslutas under mötet med SBF:s miljökommitté den 4/9.

78

MÖTETS AVSLUTNING
Jenny tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet
Lena Bleckman, koordinator

Justeras
Jenny Westerin, sammankallande
Justerat via mail 2018-09-10

