Protokoll möte 4 med MIK 2019-05-22.

Kl. 20.30 – 22.00 ca. via GoToMeeting.
Närvarande: Roland Örtengren, Stellan Stark, Hans-Jörgen Alsing, Bengt Hallberg, Jimmy Dominius, Stellan Dahlberg,
Kristina Carlstedt, Margareta Tervell och Petra Elg

1. Roland hälsar välkommen och öppnar mötet, dagordningen godkänns och Hans-Jörgen
antecknar
2. Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna
3. Eftersom det är ett nytt gäng hälsar Roland de nya medlemmarna välkomna och så presenterar
vi oss för varandra och konstaterar att vi är ett väldigt kompetent gäng som gärna gör stordåd
framöver.
4. Fördelning av arbetsuppgifter
Vi behöver fördela en del arbetsuppgifter bland annat när det gäller Båtmiljö.se och i denna
redaktion ingår Stellan Dahlberg, Stellan Stark och Hans-Jörgen Alsing. Dessa tre förkovrar
sig och tar kontakt inom en snar framtid.
Miljöprogrammet ska också bevakas med uppdateringar vilket är allas uppgift och den
sammanfattning som har efterfrågats tar Jimmy på sig att göra den närmaste tiden.
Möten med Båtmiljöråd och Havs- och vattenmyndigheten bevakas och vi försöker se till att
vi har någon på plats vid varje möte.
Stellan Dahlberg undrar om vi behöver ha ett tydligare fokus på bränslen och avgaser och det
är utan tvekan en fråga som vi kommer att få leva med lång tid framåt och vi får återkomma i
frågan när vi har lite mera att ta på.
Att förändra vår miljökonferens till att bli en del av Stora båtklubbsdagen och anordna en
nationell miljökonferens i november 2020 är vi överens om att kan bli en förändring till det
bättre och får vi både en kommunikatör och miljöexpert på kansliet bör ju inte
arbetsbelastningen bli oss övermäktig.
Roland med flera tycker att det är ett bra grepp att visa att SBU kan ta ledningen i
båtmiljöfrågor.
Bengt är ju särskilt involverad i havs- och vattenplaneringen och vill gärna hålla sig a jour
med vad som händer på Helcom fronten vilket också är strålande för vår del.
Hur vi ska sköta vår kommunikation med omvärlden får vi ta oss en extra funderare på till
nästa möte men att se till att ha ett nyhetsbrev med jämna mellanrum är något som vi får
försöka åstadkomma!
5. Beträffande vårt fysiska möte i Örebro satsar vi på lördag 5 oktober
6. Rapporter
Rapport från miljökonferensen samt Riksdagsprotokoll finns på www.batunionen.se
Beträffande det ekonomiska läget är det något oklart men det verkar som vi har förbrukat
halva vår budget vilket är något förbryllande
Peter var på Helcom-möte i Rotterdam 4-5 april men vi har inte fått någon rapport
Vi har fått ett omfattande protokoll från Helcom mötet 9-12 april (www.helcom.fi)
Elbåtsmässa i Stockholm 19-11 maj resulterade i några tidningsartiklar och ganska stort
intresse. Jimmy försöker få tag på dokumentation från föreläsarna
https://www.sjohistoriska.se/besok/kalender/elbatsmassan-11-12-maj
Det hållbara friluftslivet i Kristianstad kunde vi inte delta i men info finns på
http://www.naturvardsverket.se/tankesmedjafriluftsliv2019
Roland har efterfrågat en molntjänst för våra dokument och Patrik på kansliet har fixat det
vilket innebär att vi inte behöver mejla ut alla dokument
7. Aktuella frågor
Lars-Åke Redén har undrat om Haralds svar på vår syn på spärrfärger kan användas som
artikel i Båtlivs nyhetsbrev vilket vi tycker låter bra.

Beträffande inventering av TBT på båtskrov kan det göras inom ramen för Peters
projektansökan och Värmland som ligger i framkant har planerat att göra en egen inventering
med hjälp av LOVA-bidrag vilket inte möter något hinder.
När det gäller fortsatta mätningar på Västkusten har man lite nya infallsvinklar. Förra årets
mätningar indikerade att mycket koppar tillfördes via regnvatten så därför ska man mäta i
vattendrag också samt göra uppvirvlingsförsök för att mäta vad propellrar kan ställa till med i
grunda vatten.
”Båtunionens miljöfrågelåda” sköts i första hand av Roland och Hans-Jörgen men givetvis tar
vi hjälp av andra när det behövs..
Peter har skrivit en ansökan ”Rent liv på vattnet” och den är både ambitiös och kräver rätt
stora arbetsinsatser. Stellan Dahlberg tycker att det är väl stor tyngdpunkt på ”marknadsföring
– opinionsbildning” och önskar att det ligger mera fokus på konkret arbete. Jimmy tycker att
det är bara att buga och tacka men han saknar att skrotbåtar inte är nämnda. Margareta saknar
att kostnad för utvärdering inte finns med vilket vi är överens om.
Beträffande utsläppen av CO2 från fartyg som det skrivits en del om senaste tiden fick också
fritidsbåtarna en släng av sleven där man tror att fritidsbåtarna står för en mycket större del än
vad man trott tidigare. Roland har inte hittat några siffror som stärker det som påstås om
fritidsbåtars utsläpp så det kanske är som vanligt att det är mer tro än vetande som råder.
Margareta har hört att SMHI:s siffror inte är helt korrekta så vi får väl se vad som händer. Vi
har ju också blivit beskyllda för att stå för en stor del av mikroplasterna i havet helt utan reell
grund.
8.

Budget och utfall

När det gäller utfallet har vi tydligen förbrukat ca 150´ men vi behöver ta närmare reda på hur
mycket de olika kontoställena står för och om en post som heter mätning av koppar bör belasta förra
årets budget.
9. På gång
Vattenrådet för Bohuskusten Årsmöte Uddevalla. Roland VBF
190524
Havs- och vattenmiljörådets möte 09:30-ca 15:30. Ingen kan delta
190524
Båtmiljörådet, Göteborg, Roland deltar
190611
Båtmotorers miljöpåverkan, Göteborg, Roland och Stellan deltar
190612
2nd Meeting of the HELCOM Expert Network on
Underwater Noise (EN-Noise 2-2019), Copenhagen Kostnad 3 500,- 190618-19
Tveksamt om vi ska satsa på detta? HJ pratar med Peter om detta.
Towards solutions for sustainable shipping and boating: Better biofouling
and ballast water management. Jurmala (Litauen) Roland vill åka
191204-05
10. Övrigt
Hans-Jörgen är utsedd till SBU representant i Jämtland och Västernorrland
Frågan om hur vi kan få flera miljöombud i förbund och klubbar får vi ta med oss till nästa möte
men Roland och Stellan D har en idé om att man på förbundsnivå får kontakta klubbarna mera
påtagligt. Roland menar att först måste vi se till att det finns miljösamordnare i förbunden och
mana på dessa att fixa samordnare i klubbarna
Nästa möte onsdag 12 juni 20.00
Vid tangentbordet Hans-Jörgen Alsing

