Norrköping 2021-01-12

PROTOKOLL MILJÖKOMMITTÉN 1/2021
Tid

Tisdag 12 januari 2021

Deltagare

Jenny Westerin, sammankallande
Olle Bergman
Bernt Johansson
Kjell Ericsson, adjungerad
Mikael Norén, samordnare
Philip Lund, koordinator

1

MÖTETS ÖPPNANDE
Jenny Westerin hälsade ledamöterna välkomna och öppnade mötet.

2

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Den utsända dagordningen godkändes.

3

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 9/20
Protokoll 9/20 från möte 15 december gicks igenom och godkändes.

4

EKONOMI

4.1

KONTOUTDRAG
Inget kontoutdrag att tillgå under mötet.

5

UPPFÖLJNING AV MILJÖHANDLINGSPLAN
Miljökommittén gick igenom uppsatta mål för 2020. På grund av pågående
pandemi har flera mål under 2020 inte kunnat genomföras och flyttas därför
över till 2021. Inför 2021 har en plan över årets kommunikationsaktiviteter
arbetat fram tillsammans med kommunikationsansvarig på Svemo kansli.
Miljökommittén ser positivt på de planerade aktiviteterna och understryker
vikten av att synas på sociala medier.
Mikael gör ett förslag på bokslut av uppfyllda mål och genomförda aktiviteter
under 2020.

6

MILJÖFORUM
Miljökommittén diskuterade förutsättningarna för årets miljöforum och beslutar
att flytta miljöforum till hösten med förhoppning om att kunna genomföra det
som en fysisk träff. Mikael tar med sig beslutet och diskuterar med SBF och
Philip meddelar sektioner och distrikt.
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Miljökommittén preliminärbokar helgen den 2-3 oktober 2021.
7

MILJÖPRISET 2021
Miljökommittén gick igenom inkomna ansökningar för miljöpriset och diskuterade
kandidaterna. Beslut togs om tilldelning av priset och berörd klubb kommer att
meddelas beslut inom kort.

8

ÖVRIGA FRÅGOR

8.1

INTERNATIONELL LICENS
Frågan gällande internationell licens lyfts och det behövs fler kandidater för
detta. Jenny har haft kontakt med sportchefen som gärna vill ha in förslag på
kandidater. Miljökommittén ska se över detta och återkommer med förslag.

8.2

MILJÖLICENS
Jenny har skickat frågan till Svemo styrelse gällande införandet av miljölicens
och väntar på återkoppling.

9

NÄSTA MÖTE/MÖTETS AVSLUTNING
9/2 Teams 11:30-12:30
Jenny tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet
Philip Lund
2021-01-12

Justerat
Jenny Westerin
Justerat via e-post 2021-01-14

