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PROTOKOLL MÖTE MILJÖKOMMITTÉN 3/19
Sammanträdesdata

19

Tid

Måndag den 6 maj 2019

Deltagare

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

MÖTETS ÖPPNANDE
Jenny Westerin hälsade välkommen till telefonmötet och öppnade detta.
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GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Den utsända dagordningen godkändes.
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FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2/19
Protokoll 2/19 från telefonmöte den 8/3 gicks igenom, godkändes
och las till handlingarna.
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EKONOMI

22.1

KONTOUTRAG 2019-05-02
Kontoutdraget gicks igenom. MK konstaterade att vi följer budget.

23

MILJÖFORUM 9–10/3 2019
Anteckningar har skickats ut till deltagarna efter årets Miljöforum som var
lyckat. Jenny ska sammanställa grupparbetena som sedan skickas ut till alla.
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ARBETSGRUPP FÖR ELEKTRISKA FORDON
Tony Jacobsson har meddelat att Patrik Marklund är utsedd som
sammankallande och kommer att sätta ihop en grupp. Jenny tar upp frågan
med Tony om vilket uppdrag gruppen har förutom elsäkerhet.
Micke informerade om att el kommer att vara ett område som de nordiska
länderna ska samarbeta om i sitt fortsatta arbete. Se punkt 29.2.
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UPPDRAG FRÅN STYRELSEN ANGÅENDE SNÖSKOTER
Olle har haft samtal med Tobias Eklund angående regelverken för miljö inom
snöskoterverksamheten. MK bjuder in Tobias till nästa möte i Norrköping
den 4 juni. Olle kontaktar Tobias.
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AKTIVITETOMRÅDEN SNÖSKOTER OCH FLERA GRENAR
Sedan Håkan Olsson deltog på förra mötet har han haft kontakt med
sportchefen Annika Pettersson, som tagit upp frågan med idrottsgruppen.
MK vill ha besked om hur banbesiktning mm är tänkt att gå till innan man tar
beslut om miljöcertifiering av aktivitetsområden för barn utanför anläggning.
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KONTAKT MED RACERBÅTFÖRBUNDET
Jenny har blivit kontaktad av Annika Wrenkler från Racerbåtförbundet
angående vårt miljöarbete. Annika och Jenny har försökt nå varandra men
p g a semestrar har det varit svårt. De ska ha telefonkontakt under denna vecka.
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MILJÖMATTOR VID ENDUROTÄVLING
Anja Rauch på Svemo kansli har blivit kontaktad av en miljöinspektör angående
undermåliga miljömattor på en endurotävling. Jenny gör ett försök att nå
miljöinspektören för att berätta om hur vi på Svemo arbetar med denna fråga.
Mikael skissar på ett förslag till nyhetsbrev till klubbar samt hemsidan för att
understryka vikten av att använda godkända miljömattor både på tävling och
träning. Tas upp på nästa möte.
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INTERNATIONELLT UTBYTE

29.1

ÖVERÄTTNING AV SVEMOS MILJÖMATERIAL I POLEN
Polska förbundet har mycket glädjande översatt våra miljödokument.
Mikael har kontaktat förbundet och tipsat om att boka in en föreläsning med
professor Nils Ryrholm angående biologisk mångfald.

29.2

NORDISKT MILJÖSAMARBETE
Mikael informerade om att norska förbundet har bjudit in till möte 26–28/6
nära Stavanger, en fortsättning efter det första mötet på Arlandastad den 10/2.
Professor Nils Ryrholm kommer att hålla föreläsning samt besöka och
inventera en bana.
Mötet hålls i samband med en stor träff med många idrotter och norska politiker.
På mötesagendan för det nordiska mötet finns förutom biologisk mångfald
även ljudfrågan, säkerhetstänk vid el-tävlingar och träning, beräkning och
reducering av koldioxidutsläpp på motorbanor. Deltar gör även finska och
danska förbundet.
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MILJÖUTBILDNINGEN
Utbildningssamordnaren Henrik Esting och Mikael har jobbat vidare med
miljöutbildningen och ställt några frågor till MK. Mikael ber Henrik om
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processkarta på hur den framtida utbildningen för tävlingsfunktionärer ser ut
innan svar kan ges. Punkten tas upp på nästa möte.
31

UTDELNING AV MILJÖPRISET 2019
Invigningen av SM-tävlingen i motocross inleddes med att Bernt delade ut
2019 års miljöpris till Landskrona MK. Bernt hade under dagen mycket
kontakt med Thorsten Karlén, enhetschef för destination, turism och
evenemang i Landskrona kommun. Thorsten menade att myndigheter i södra
Sverige fått en annan syn på motorcykelsporten efter Svemos arbete med
biologisk mångfald. Mikael kommer att kontakta Thorsten.
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MÖTE PÅ RF 24/4 – STRATEGISK KOMMUNIKATIONSPLAN
Mikael rapporterade från sitt och Per Westlings möte med RF:s Mattias
Hjelmberg, gruppledare på avdelning intressepolitik och media samt
anläggningsansvarige Martin Englund. Svemo kommer att ta fram en väl
förankrad 3-årsplan för kommunikation av det strategiska miljöarbetet till
årsskiftet 2019–2020 och startar med en workshop i höst. Svemo har ett
världsledande miljöarbete och kunskaperna om detta behöver spridas mer
effektivt till media, till politiker, allmänhet och andra nyckelintressenter.
Mikael kontaktar Per om lämpligt datum.
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MILJÖKOMMITTÉNS BESÖK PÅ TÄVLINGAR
Ledamöterna skickar in de tävlingar de kommer att besöka senast den 27/5
och Lena sammanställer planen.
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NYTRYCK AV MILJÖGUIDEN
Den senaste miljöguiden är tryckt 2010 och börjar nu ta slut. Eftersom den
tecknade foldern är mycket populär hos kommuner och myndigheter har MK
beslutat göra en nybeställning. MK har gjort några små justeringar och Lena
tar fram pris för beställning. Stiftelsen Håll Sverige Rent är fortfarande
intresserad av att ha med sin logo på foldern och Lena skickar ändringarna dit
för godkännande före beställning.
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ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor fanns.

36

NÄSTA MÖTE
Nästa möte blir ett fysiskt möte på kansliet i Norrköping den 4 juni kl. 09.30ca 15.30. Lena bokar hotellrum till Bernt, Kjell och Olle natten innan.
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MÖTETS AVSLUTNING
Jenny tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet
Lena Bleckman, koordinator

Justeras
Jenny Westerin, sammankallande
Justerat via e-post 2019-05-13

