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1. Harald hälsar välkommen och öppnar mötet, dagordningen godkänns och Hans-Jörgen skriver
minnesanteckningar
2. Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna
3. Rapporter
• Roland har skickat ut mätdata från deras senaste koppar och zinkmätningar och vi
kommer att få en utförligare rapport vad det lider. Det som är uppenbart är emellertid
att dagvatten innehåller väldigt höga halter och är sannolikt en betydligt högre källa
till koppar i våra vattendrag än båtbottenfärger.
• Roland och Lennart Falck planerar ett ”Kopparsymposium” tillsammans med oss
1 februari i Göteborg. US har tagit upp finansieringen och har gett utfästelser om att
man ska stå för ”fiolerna” på ett eller annat sätt. Vi har fått programmet utskickat och
de föreläsare som presenteras hör utan tvekan till de med mest kunnande på området.
• Vi har också fått en utförlig redovisning från ”Kvarkenexkursionen” som Bengt
anordnade i Umeå och som Hans-Jörgen också deltog i.
4. Aktuella frågor
• Beträffande miljökonferensen 2019 som kommer att bli i Göteborg i samband med
båtmässan 2-3/2. Kjell Norberg har lovat att komma och prata om hans forskning som
handlar om hur utsläpp från båttrafiken påverkar havets fauna.
• För övrigt kommer Roland att prata om de egna vattenmätningarna samt en
sammanfattning av Skrovmålet.
• Det blir också en programpunkt med båtmiljöcoachernas roll i miljöarbetet samt en
redovisning av vårt jobb med att sammanställa en skrift om sanering av båtbottnar.
• Hans-Jörgen får i uppdrag att undersöka hur långt utvecklingen har kommit när det
gäller utvecklingen av bränsleceller som drivs med vätgas och ta reda på lite mera om
vad som händer på den fossilfria bränslefronten.
• Kristina har ju torgfört en del idéer om vad vi behöver jobba med och det ska vi också
ge plats åt på konferensen och Jimmy tycker att vi kan lyfta en eller ett par frågor för
att fokusera på under året och sedan gå vidare med andra frågor som känns aktuella.
• Vår miljöplan är under revidering och Jimmy har gjort ett gediget redigeringsarbete
som Roland har kompletterat och vi andra har också några synpunkter på smärre
justeringar men för övrigt känns det som ett mycket bra dokument.
• Roland har fått kontakt med Nätverket för renare mark som bland annat har ett
ambitiöst upplägg när det gäller klassning och sanering av förorenad mark.
• Jimmy undrar om inte SBU kan skicka en hälsning till pressen om att
båtskrotningspremien var en mycket lyckad satsning.
5. På gång
ü Möte med Havs- och vattenmiljörådet den 15 november, Stockholm
ü Möte BMR 14 december, Stockholm.
ü SMBF miljökonferens 9 november.
ü Bengt är med på vattendagarna i 21-22/11 i Stockholm och Vattenkonferens i
Skellefteå 14-15/11
6. Nästa möte kommer att gå av stapeln 6 december 20.00
Vid tangentbordet
Hans-Jörgen Alsing

