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PROTOKOLL MÖTE MILJÖKOMMITTÉN 2/19
Sammanträdesdata

10

Tid

Fredag den 8 mars 2019

Deltagare

Jenny Westerin, sammankallande
Olle Bergman
Kjell Ericsson
Henry Romlin, ej närvarande
Bernt Johansson, adjungerad
Mikael Norén, miljösamordnare
Lena Bleckman, koordinator
Frankie Larsen, SBF, punkt 14
Håkan Olsson, Ordförande Övre Norra, punkt 16.4

MÖTETS ÖPPNANDE
Jenny Westerin hälsade välkommen till årets andra möte och öppnade detta.

11

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av 16.5 och 16.6.

12

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 1/19
Protokoll 1/19 från telefonmöte den 15/1 gicks igenom, godkändes
och las till handlingarna.

13

EKONOMI

13.1

PERIODISERING
Jenny hade skickat förslag till periodisering. Några ändringar gjordes. Jenny
skickar ny periodisering till Miljökommittén och ekonomichefen.
Ledamöterna lämnar sitt behov av profilkläder och storlekar till Lena.

13.2

KONTOUTDRAG
Kontoutdrag 2019-03-06 gicks igenom och las till handlingarna.

14

MILJÖFORUM 9–10/3 2019
Programmet för helgens Miljöforum detaljplanerades. Under punkten deltog
Frankie Larsen från SBF. Frankie rapporterade även att SBF har en ny
organisation för miljö, säkerhet och bana med Pernilla Karlsson som
ordförande. Gruppen ska träffas i april för att gå igenom hur man ska arbeta.
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15

MILJÖPRISET 2019 TILL LANDSKRONA MK
Landskrona MK får årets Miljöpris som delas ut under deras SM-tävling i
motocross den 21/4. Priset delas ut vid invigningen av Bernt Johansson från
Svemo MK. Deltar från Landskrona kommun görr också Therese Ehrsten
(miljöstrateg och kommunekolog) samt Thorsten Karlsén (enhetschef för
destination, turism och evenemang). Mikael kortar ner motiveringen till
priset för att läsas upp vid utdelningen.

16

ÖVRIGA FRÅGOR

16.1.

MÖTE MED NORDISKA FÖRBUND 10/2
Mikael rapporterade från det intressanta mötet på Arlandastad den 10/2. Norge,
Danmark och Finland hade skickat representanter till miljömötet. Norge deltog
med fyra personer. Mikael informerade bl a om Svemos arbete med biologisk
mångfald på motorbanor. Detta var ett första möte. Steg 2 kommer att bli att
hitta en gemensam nordisk strategi inom miljö. Nästa möte blir eventuellt i
Stavanger.

16.2

FIM:S MILJÖKOMMITTÉ
FIM:s miljökommitté har utsett nya utvecklingsgrupper. Mikael är invald i
gruppen ”Innovation och forskning” som leds av Adamo Leonzio från Italien.
Gruppens arbete har inte startat ännu.

16.3

UPPDRAG FRÅN STYRELSEN ANGÅENDE SNÖSKOTER
Styrelsen har vid möte 1/2019 den 27/1 gett MK i uppdrag att se över
regelverken för miljö inom snöskoterverksamheten. Olle hade inför mötet
haft kontakt med sektionen. Olle kontaktar Tobias Eklund i sektionen för att
hitta tid för ett gemensamt möte för att klara ut inom vilka miljöområden
reglerna behöver ses över.

16.4

AKTIVITETSOMRÅDE FÖR BARN
Håkan Olsson, ordförande i Övre Norra ingår i Sinus-gruppen. Håkan
informerade om Sinus och en del av deras arbete som går ut på att få med fler
snöskoterklubbar i Svemo även om man inte har tävling i föreningen.
Barnverksamheten växer och en liten klubb utan anläggning som har
föräldrar som köpt barnskotrar till sina barn ska kunna skapa ett område för
barnaktiviteter. Håkan har haft kontakt med sportchefen för diskussioner om
vad som behövs för att skapa något slag av banlicens. Miljökommittén tar
med sig frågan om vad som kommer att behövas när det gäller
miljöcertifiering.
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16.5

MILJÖKOMMITTÉNS BESÖK PÅ TÄVLINGAR
I MK:s budget 2019 finns pengar till detta. Ledamöterna kommer med
förslag på vilka tävlingar var och en vill besöka och därefter görs en plan på
nästa möte.

16.6

TRÄFF MED BANBESIKTARE MOTOCROSS
Bernt har haft kontakt med Tommy Allansson. Den träff med banbesiktare
som Motocrossektionen tidigare meddelat skulle genomföras i Jönköping
23/3 blir tyvärr inte av. Här skulle Bernt ha deltagit för att informera om hur
uppföljning av miljöcertifiering vid banbesiktning ska gå till. MK hoppas att
sektionen snart anordnar träff med banbesiktare där miljöcertifiering kan tas
upp.

17

NÄSTA MÖTE
Nästa möte blir ett telefonmöte den 6 maj kl. 10.00-11.00.

18

MÖTETS AVSLUTNING
Jenny tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet
Lena Bleckman, koordinator

Justeras
Jenny Westerin, sammankallande
Justerat via e-post 2019-03-13

