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Närvarande: 
Leif Schöndell 
Carina Edblad 
Högni Hansson 
Reidar Danielsson 
Lotta Olsson 
Eva Frykman  
Lars Wilke 
Alf Carlsson 

 
Plats: Miljöförvaltningen i Stockholm, Tekniska Nämndhuset. 
 
Protokollet justeras av ordförande och sekreterare. 
 
 
 
§1 Mötets öppnande 
     Ordförande öppnade mötet. 
 
 
§2 Dagordning 

1. Föregående protokoll 
2. Verksamheten 2007 

a - Möte NMC 
b - Möte miljövårdsdirektörernas förening 
c - Möte Miljöreda/ECOS 
d - REACH 
e - Utbildningsmaterial 
f - Mentorsprogrammet  
g - Medlemsenkäten 
h - Samrådsgrupp 
i - Nya frågor 
-  

3. Miljöchefsmötet 2008. 
4. Medlemsrekrytering 
5. Hemsidan 
6. Logga 
7. Remissyttrande Ansvarskommitténs betänkande 
8. Övriga frågor 
9. Nästa möte 
 
Dagordningen godkändes av styrelsen 

 
 
 
 



 
§3 Protokoll 
 
      Ordförande föredrog föregående protokoll  
 
 
§4  Verksamheten 
 
 a – Skall ske. 
  

b – Träff blir i höst, ordf. kontaktas av Carl- Philip Jönsson, länsstyrelsen i  
Växjö(Alf) 

  
c - En träff skall det bli i höst med Miljöreda,(Reidar har kontakten även med                
Nils-Gunnar). 

 
d – Ordf. redogjorde för kontakten med REACH och Peter Sörngård på 
Naturvårdsverket ser gärna att föreningen deltar i utredningen( chefsfrågor 
bevakas). Representanter för föreningen kan vara antingen Inger Edin eller Lars 
Wilke. 
 

 e – Utbildningsmaterialet från Högni har lagts ut på hemsidan av Lars. 
 

f – Mentorsprogram för föreningen saknas. Ordf. har svårt att få besked från 
tidigare medlemmar som medverkat. Stöd till chefer behövs. Ordf. jobbar vidare 
med stöd av Lotta. Hemsidan bör informera om föreningens kontakt person, 
Lotta Olsson. 
 
g – Medlemsenkäten skall ut till medlemmarna och Högni får hjälp av   
styrelsen att ta fram mail adresser.  
 
h – Inbjudan från Miljödepartementet om deltagande i en samrådsgrupp om 
regelförenkling. Gregor Holmgren, Helsingborgs kommun kontaktas i första 
hand av ordf. för medverkan från föreningen. Intresse finns även från Sven-Erik 
Bergström, Marks kommun att kunna representera föreningen. 
 
 

§5 Miljöchefsmötet 
 

Inför miljöchefsmötet den 28-29 februari 2008 på Piperska Muren, 
Kungsholmen har vi tre ledord som konferensen kommer att utgå från, 
aktuelliteter, övergödning och mentorsskap. 
 
Leif följer upp mentorsskapet,( Lotta). 
Carina förhör sig om Andreas Carlgren. 
Högni ser på miljöläget i Sverige, teman (klimatfrågor). Vi vill gärna visa oss i 
frontlinjen. 

 Reidar tar kontakt med Lena Callemo om tillsynsfrågor. 
 Övrigt: Enkäten, Minister, Miljö. Ledarskap. 
 
 
 
 



 
 
§6 Medlemsrekrytering 

 
Reidar redovisade nuvarande anslutna medlemmar i föreningen. Hur ökar vi 
medlemsantalet? Rekryteringsstrategi ?   Vi behöver bland annat en ny folder. 
Styrelsen måste komma med förslag. 

 
 
 
§7 Hemsidan 

 
Hemsidan är inte till allas belåtenhet. Lars återkommer med besked om 
möjligheten och kostnaden att externt få hjälp och ”snygga till” den . 

 
 
§8 Logga  

 
Föreningens grafiska profil och loggo måste ges en standard höjning. Leif kollar 
med Eskilstuna och försöker få fram ett förslag. 

 
 
 
§9 Remissyttrande 
 

 Reidars förslag till yttrande över Ansvarskommitténs betänkande  tycker 
 styrelsen är bra. 
 
 
§10 Övrigt 
 

Reidar har medverkat från föreningen vid ett utredningsmöte som 
Naturvårdsverkets tillsynsvägledning kallat till. Utredningen kommer att 
presenteras snart. 

 
 

 
§11 Nästa möte 
 

Ordförande avslutade med ett tack till alla för ett aktivt deltagande och 
 nästa möte blir den 23 november 2007, 10 00-14 00 
 
 
 
 
 
Leif Schöndell    Alf Carlsson 
Ordförande    Sekreterare 
 

 


