Möte med MIK 2016-11-14. Kl: 20.00 via GoToMeeting.
Deltagare: Harald Mårtensson, Hans-Jörgen Alsing, Jimmy Dominius och Roland Örtengren
1. Harald hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Dagordningen godkänns och Hans-Jörgen skriver
minnesanteckningar.
2. Föregående protokoll 10/10 2016 godkänns och läggs till handlingarna.
3. Aktuella frågor:
•
Hans-Jörgen och Kristina deltog i SBU:s miljöcoachutbildning 11-12/11 och Hans-Jörgen var väldigt nöjd
med upplägget och ser fram mot en bra fortsättning på projektet.
•
I mötet med Havs- och vattenmiljörådet 19 oktober deltog Harald och som vanligt var det inte så mycket
som berörde oss direkt. Några missar i protokollet var det dock. Det angavs Skrovmålet som namn på
samarbetsprojektet ”Ren botten utan gift” och att havstulpaner kallades sjötulpaner. För övrigt tycker
Roland att det är svårt att se vad de olika målen betyder. Vilka effekter åtgärderna får för miljön med mera.
•
Möte med Båtmiljörådet, 15 november. Harald deltar och det är viktigt att han tar upp frågan om vad som
egentligen gäller för bottenmålning av båtar när det gäller huvudsaklig förtöjning och vad som räknas som
hemmahamn. Som vanligt sker saker och ting ovanför våra huvuden utan att det finns kunskaper om hur det
fungerar i praktiken. Roland har fortfarande inte fått svar på sin fråga om mikroplaster till Anna Kärrman
som hävdat att båtbottenfärger bidrar till mikroplaster i vatten och frågan är hur man kan ange en hög siffra
för vad som släpper från båtskrov utan att redovisa hur man fått fram sina siffror.
•
Beträffande den verksamhetsplan 2017 som ska behandlas på UR 19-20/11 har vi fått ett förslag från
Harald som vi diskuterar. Jimmy tycker att det är för kontroversiellt att hävda att koppar inte ska betraktas
som ett gift och att vi får fundera över en formulering som istället handlar om att man än så länge behöver
använda koppar i båtbottenfärger för att undvika andra olägenheter. Jimmy och Roland tycker också att vi
ska ta fram en miljöpolicy som kan antas av Unionsstyrelsen.
•
Miljökonferensen 2017 blir som vanligt i samband med båtmässan i Stockholm 4-5 eller 11-12/3 och vi får
lov att fundera på om vi ska ha den dagen efter Stora båtklubbsdagen som är den 4/3 eller sista helgen som
vi brukar. När det gäller programmet så vore det bra om vi kan hitta någon som kan presentera det här med
elmotorer och hybridteknik på ett bra sätt.
•
När det gäller de Stora Båtklubbsdagarna är det ganska klart med föreläsare men det finns fortfarande
utrymme om någon känner sig manad.
4. När det gäller förbunden har SMBF haft en sammandragning som varit lyckad där bl a Jimmy körde sin miljöskola och
Lidingö båtförbund var med på ett hörn och berättade om sina erfarenheter av borsttvättar. Roland berättar att
det är betydligt svårare att få uppslutning på deras förbundsträffar men att hans presentation fick bra respons så den får i
alla fall ett visst genomslag.
5. Övrigt
Roland berättar om en artikel där man kommit fram till att de enskilda avloppen inte bidrar till någon övergödning att
tala om eftersom det mesta av fosforn inte når havet vilket delvis talar emot de farhågor som dryftades på Havs- och
vattenmiljörådet.
6. Nästa möte 13/12 20.00
Vid tangentbordet
Hans-Jörgen Alsing

