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Träff med styrelsen för miljövårdsdirektörernas förening. 
Innan styrelsemötet började genomfördes en träff med styrelsen för 
miljövårdsdirektörernas förening. Ordförandena från respektive förening 
pressenterade föreningarnas verksamheter och vi diskuterade en rad gemensamma 
frågor. Mötet föll väl ut och kändes givande varför ett nytt datum bestämdes för en 
ny gemensam träff. Den 18 mars 2009 kommer styrelserna att mötas på nytt och då 
ha förberett gemensamma frågor att diskutera kring. 
 
 
Styrelsemötesprotokoll Kommunala miljöchefer. 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
Ordföranden öppnade mötet. 
 
§ 2 Justering av protokoll 
 
Protokollet justeras av ordförande och sekreterare. 
 
§ 3 Dagordning 

 
Dagordningen godkändes av styrelsen. 
 
§ 4 Uppdrag på personer utanför styrelsen. 
 
Lotta kontaktar Gunilla Sallhed angående föreningens engagemang i 
internationella frågor. 
 
Förövrigt fanns inga nya rapporter från föreningens representanter i de olika 
arbetsgrupperna där föreningen har representation. 
 
§ 5 Verksamheten 2008 
 
- Informationsmaterial 
Styrelsen konstaterar att föreningens informationsfolder behöver få en ny layout. 
Gregor får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur foldern kan se ut och presentera 
det för styrelsen. 



 
- Aktuella frågor att agera i  
Livsmedelsverkets förslag till ändringar av reglerna för godkännande och 
registrering diskuterades. Vi konstaterade att det finns olika uppfattningar om 
förslaget i styrelsen och likaså bland miljöcheferna. Vi var däremot överens om att 
kvaliteten på utredningen var låg och enades om att lämna ett yttrande med den 
innebörden. Leif fick i uppdrag att skriva ihop detta utifrån den förda 
diskussionen.  
 
§ 6 Miljöchefsmötet 2009 
Styrelsen beslutade att miljöchefsmötet skall genomföras 19-20 mars och vara i 
Stockholm. Temat blir miljöarbetet inom EU/klimatfrågor samt ett 
ledarskapsavsnitt. En rad olika idéer om talare och programpunkter samt kontakter 
att ta diskuterades.  
 
Leif tog på sig att kontakta Destination Öresund som får föreslå lämpliga 
konferenslokaler.  
 
§ 7 Ekonomi 
Kassören (Reidar) var inte närvarande.  
 
§ 8 Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns att diskutera. 
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