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Till
Miljöansvariga i distrikt och sektioner
Internationella miljöfunktionärer
Distriktsstyrelser
Grensektioner
Svemo styrelse
Tekniska gruppen
Per Westling, GS
Koordinatorerna

Inbjudan

MILJÖFORUM
2020
Miljökommittén vill till 2020 års forum, förutom de miljöansvariga också bjuda in
ytterligare 2 personer från varje grensektion och distriktsstyrelse.
Under söndagen genomför vi en workshop för att göra en 3-års
kommunikationsplan för vårt strategiska miljöarbete.
Se bifogade dokument ”Mer inför och förberedande frågeställningar Miljöforum
2020 – Påverkansarbete beslutsfattare: föreläsningar oh workshop”.
Svenska Bilsportförbundet deltar båda dagarna.
Tid

7-8 mars 2020

Plats

Quality Airport Hotel Arlanda

Prel. tider

Lördag
09.30
10.00
12.30
13.15-ca 18.00
Ca 15.30
19.00

Samling med fika
Miljöforum startar
Lunch
Forts. Miljöforum
Fikapaus
Gemensam middag med SBF

Söndag
09.00
Ca 10.30
12.15
13.00
14.40

Miljöforum – workshop
Fikapaus
Lunch
Forts. Miljöforum - workshop
Avslutning med fika

Ur program

Påverkansarbete (Public Affairs). Vikten av public affairs, vad är bra
påverkansarbete, vad ska vi tänka på i kontakter med
beslutsfattare? (Se mer i bilagan)
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-

Mattias Hjelmberg – Intressepolitik och politisk rådgivare på
Riksidrottsförbundet håller föreläsning i ämnet på lördagen.

-

Olof Bergold, Miljöstrateg Västerås Stad – Påverkansarbete och vad
är på gång i myndighetssverige? Föreläsning på lördagen

-

Under söndagen hålls en workshop om påverkansarbete (Se bilaga)

-

Återblick med viktiga milstolpar under året och arbetet framåt.
Lördag.

-

Bullerfrågan och resultat i arbetet med biologisk mångfald på
motorbanor – hur går vi vidare? Vetenskaplig studie med stöd av
FIM. Lördag.

-

RF:s hållbarhetsgrupp. Lördag.

Kostnad

Miljökommittén står för ovanstående måltider och konferenslokal för
miljöansvarig och max 2 personer ytterligare från
distriktsstyrelse/grensektion.
Rum debiteras resp. distrikt/sektion samt styrelsen i efterhand.
Pris: enkelrum 650: -, dubbelrum 900: -.
Samma pris på rummen för den som behöver komma fredag.
Anmäl detta i anmälningslänken.

Resa

För att miljöansvariga samt ytterligare max 2 personer i distrikt och
sektioner ska kunna delta på samma villkor står Miljökommittén
för dessas resor med billigaste färdsätt.

Frågor

Lena Bleckman, 011-23 10 87, lena@svemo.se

Anmälan

Via nedanstående länk till Utbildningsmodulen senast den 3/2

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1359103
MK kommer att ha möte på fredagen. Vill ni som kommer fredag äta
middag med oss kl. 19.00 är priset 385:-.
Även detta anges i anmälningsformuläret i webblänken.
Debiteras distrikt/sektion/styrelse i efterhand.
Glöm inte att anmäla eventuella allergier i anmälningslänken.

VARMT VÄLKOMNA!
Miljökommittén

