Möte med MiK 2018-12-06 20.00 via GoToMeeting
Närvarande: Harald Mårtensson, Hans-Jörgen Alsing, Roland Örtengren, Jimmy Dominius,
Bengt Hallberg och Kristina Carlstedt
1. Harald hälsar välkommen och öppnar mötet. Hans-Jörgen skriver i vanlig ordning
2. Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna
3. Rapporter
• Projekt mätning av koppar i vatten på västkusten. Roland har tillsammans med
Lennart Falck, SXK, och Per Ivarsson, DGE Mark och miljö, jobbat med
mätningar av koppar och zink i vattnen runt Göteborg och rapporten är nu klar
och mätningarna talar för att regnvatten och dagvatten tillför betydligt mera
koppar till vattnen än vad båtbottenfärger gör.
• Som en fortsättning på projektet har projektgruppen med Roland, Lennart och
Per, planerat ett kopparsymposium i samband med Båtmässan i Göteborg
1 februari där man presenterar ett digert program under en heldag med
programpunkter som förutom presentation av undersökningen också innehåller
t ex ”Förekomsten av koppar och zink i vatten och sediment”, ”Användning
och spridning av koppar och zink i samhället”, ”Toxicitet för koppar och zink i
olika organismer” med mera och Roland skickar ut inbjudningar i dagarna.
• Harald rapporterar från möte med Havs- och vattenmiljörådet 15/11
Ganska litet berörde oss men det som är i röret just nu är vraksanering som
kostar mycket pengar men är i allra högsta grad angeläget. EU:s nya vatten
förordning har inte fallit i god jord hos HaV men vad som blir av det återstår
att se. Båtskrotningpengarna är slut men det finns gott hopp om nya pengar
nästa år. När det gäller vindkraft till havs finns det stora motsättningar mellan
elbranschen och försvaret. Alla vattenkraftsdomar kommer att omprövas vilket
sannolikt kommer att innebära rivning av ett stort antal mindre kraftverk men
det berör inte oss i någon större utsträckning.
• Vid SBU:s unionsråd 17-18/11 hamnade miljöfrågorna på första plats vid en
mentometer undersökning vilket kan innebära att vi får en efterlängtad
utökning av vår budget nästa år.
• I Vattendagarna i Stockholm 21-22/11 deltog Bengt och han konstaterar att
programmet var digert men det var mest sådant som inte direkt berörde
fritidsbåtlivet. Men eftersom vi i allra högsta grad är beroende av friska vatten
och bland annat kan hjälpa till att förflytta invasiva arter bör vi veta vad som
händer också där.
• SMBF:s miljökonferens 29/11 hade 125 deltagare från 65 klubbar. Jimmy
Dominius som är miljösamordnare och ansvarig för konferensen inledde och
talade bland annat om hur viktigt det är att det finns miljöanpassade bränslen
även på våra sjömackar och vikten av att det finns tillgång till toaletter på och
vid populära bryggor och badplatser. Hans Wrådhe från Naturvårdsverket
talade om våra miljömål, om miljöbalken och tillsyn och hur vi på bästa sätt
kan sanera våra båtskrov var också en viktig punkt på agendan

•
•

Miljöcoachmöte 3/12 via GoToMeeting lockade totalt fyra deltagare inklusive
Peter Karlsson vilket gjorde att det inte lockade till någon större entusiasm.
Vårt nya miljöprogram är nu antaget av US så det är fritt fram att sprida detta.

4. Aktuella frågor
• Handledningen om sanering av båtskrov som vi har jobbat med en tid har
kanske blivit omsprungen av Transportstyrelsen som också har en handledning
på gång så vi får lov att invänta deras initiativ och i bästa fall få ett finger med
i spelet.
• Vi behöver ha vår verksamhetsberättelse för 2018 klar före jul och det ska vi
väl fixa.
• När det gäller kommunala krav på skötsel av spolplatta har Kungsbacka
kommun agerat på ett ytterst häpnadsväckande sätt mot en båtklubb när det
gäller deras spolplatta. Enligt Kristina förefaller det som Kungsbacka kommun
tror att de kan stifta egna lagar och vi behöver utan tvekan ge klubben all
uppbackning de behöver.
• Vi har fått en mejlfråga om krympplast för båttäckning och eftersom vi inte
diskuterat detta tidigare får vi skaffa oss lite kunskap på området. En fundering
från Harald är om det kanske för tätt och orsakar mögel? Kristina påpekar att
den inte klassas som förpackning och återvinns därför inte men vi bör
onekligen ta tag i frågan framöver.
5. På gång
• Möte BMR 14/12 i Stockholm där Roland kommer att berätta om mätningarna
på västkusten och bjuda in till Kopparsymposiet.
• Kopparsymposium 1 februari i Göteborg
• Miljökonferens 2-3/2 Göteborg
6. Övrigt
• Roland tycker att vi ska uttrycka tydliga ställningstagande i olika frågor och då
även ha en åtföljande förklarande text så att inga missförstånd uppstår, t.ex.
angående spärrfärgs problematiken.
7. Nästa möte blir onsdag 9 januari 20.00
Vid tangentbordet
Hans-Jörgen Alsing

