Möte med MIK 2019-01-09. Kl: 20.00 – 21.30. via GoToMeeting.
Närvarande: Harald Mårtensson, Hans-Jörgen Alsing, Bengt Hallberg. Roland Örtengren, Jimmy
Dominius och Kristina Carlstedt.
1. Harald öppnar mötet och hälsar välkommen, dagordningen godkänns och Hans-Jörgen
antecknar
2. Föregående protokoll (22018-12-06) godkänns och läggs till handlingarna
3. Rapporter
• Kopparsymposiet har 32 anmälningar plus föredragshållare och det finns plats för
några till. Tyvärr ganska få myndighetspersoner men Roland jobbar för att få in några
fler. Beträffande föredragshållarna verkar allt under kontroll och programmet är utan
tvekan föredömligt.
• Det är magert med anmälningar till miljökonferensen än så länge men vi håller
tummarna för att det blir många.
• Beträffande Båtmiljörådets senaste möte 14/12 finns en del frågor kring de uppgifter
om koppar och båtbottenfärger som presenteras och Harald har pratat med KEMI om
detta utan han fått några entydiga svar. Fortsättning följer. Redovisningen från
Skrovmålet känns också oroande. De uppgifter som redovisas om TBT-halter i
hamnar är oroande men några referenser anges inte, så vilket värde har uppgifterna
egentligen? För kopparbelastningen av haven kring Sverige anges att
båtbottenfärgerna bidrag är flera tiotals procent, utan referenser. Och de märkligaste
av allt är ju att dialogen med oss är så liten. Kommitténs mening är att vi ska
ifrågasätta de siffror som presenteras och fråga efter referenser.
4. Aktuella frågor
• Beträffande vår handledning om sanering av båtskrov känns det som vi kan ligga lågt
tills vi har sett vad Transportstyrelsen kommer att presentera i frågan efter att de
genomfört sitt 2-års projekt ”TBT och biocider i båtskrov – Hur saneras bäst?”.
• Harald har jobbat med verksamhetsberättelsen och skickat in den så på den fronten är
allt frid och fröjd.
• Det forskas ju en hel del på områden som berör oss både direkt och indirekt och
Harald föreslår att vi listar de projekt vi kommer i kontakt med och sedan följer upp
dem efter bästa förmåga.
5. På gång
Kopparsymposium 1 februari
Miljökonferens 2-3 februari
Båtmässa Göteborg 2-10 februari
Stora Båtklubbsdagen Väst 2 februari
Båtmässa Allt för sjön i Älvsjö 1-10 mars
Stora båtklubbsdagen Ost 2 mars
6. Övriga frågor
Det behövs nomineringar till både Unionsstyrelsen och Miljökommittén!
7. Nästa möte?
Vid tangentbordet
Hans-Jörgen Alsing

