
Möte 6 med MIK 2019-09-03. Kl. 20.00 – 21.30 ca. via GoToMeeting. 

Närvarande: Roland Örtengren, Hans-Jörgen Alsing, Jimmy Dominius, Margareta Tervell, Bengt Hallberg, Stellan Stark 

och Stellan Dahlberg samt Carl Zeidlitz adjungerad 

    

1. Roland hälsar välkommen och öppnar mötet, dagordningen godkänns och Hans-Jörgen   

     antecknar 

 

2. Föregående protokoll (19-06-12) godkänns och läggs till handlingarna  

 

3. Inledande punkter - Vad har hänt sen sist? 

 Hans-Jörgen har varit med på ett möte med Jämtlands båtförbund i Östersund som 

representant för US men givetvis också pratat miljöfrågor. 

 Stellan och Stellan och Hans-Jörgen har försökt få till stånd förbättringar av Båtmiljö.se och 

delvis lyckats men mycket arbete återstår. 

 Västkustens BF har haft en planeringsdag där SBU:s ordförande Christer Eriksson och Carl 

Zeidlitz som är vår nya kommunikatör deltog och Roland har bara positiva kommentarer. 

 Bengt har medverkat ett evenemang på Gimonäs BK och deltagit i Vatten och samhället i 

framtidens klimat som avhölls i Kalmar nyligen. Se länken 
http://havsmiljoinstitutet.se/seminarier/ovriga/kalmar2019   

 Jimmy och Peter K har blivit inbjudna till Miljösamverkan i Stockholms län för första gången 

och tryckte bland annat på att det ska vara samma krav för alla båtar i samma vatten samt 

påpekade det viktiga faktum att mer än hälften av båtarna i området inte är anslutna till någon 

klubb, vilket har varit svårt att förstå för våra myndigheter. Sammanfattningsvis ett positivt 

möte. 

 Ekonomirapporterna för MiK är något röriga men såvitt vi kan se har vi pengar för det som 

behövs och låter därför alla som vill vara med på Unionsrådet på vår bekostnad göra detta. 

 Vi har ju en gemensam plattform på Google Drive som fungerar men vi får se till att använda 

den på ett bra sätt framöver. Vi kör en genomgång i Örebro. 

 Vårt fysiska möte i Örebro 5:e oktober är tänkt att starta med lunch vid 12-tiden och vi håller 

till på ett ställe som heter Livin´ och ligger på Järnvägsgatan 22 några minuters promenad 

från stationen. Vi håller på så länge vi orkar och kan men inte längre än till 18.00. Förslag till 

program kommer. Arbetsuppgifter, Se protokollet från möte 5. 

 

4. Rapporter 
  

 Havs- och vattenmiljörådets möte 09:30-ca 15:30 190524 Ingen kunde vara med och något 

           protokoll har inte kommit 

 Båtmiljörådet, Göteborg (19-06-11). Inget protokoll ännu. 

 2nd Meeting of the HELCOM Expert Network on Underwater Noise  

 (EN-Noise 2-2019), Copenhagen. MiK deltog inte. Mötesdokumentation se  

https://portal.helcom.fi/meetings/EN-Noise%202-2019-637/default.aspx 

 Ny rapport också från 190819, se http://www.helcom.fi/news/Pages/noise-sensitivity-

report.aspx 

 Hans-Jörgen rapporterar att US tog ett beslut om att erbjuda alla båtförbund gratis hemsida 

men med underhållskostnad på någon tusenlapp per år. Planering av mässorna och ett förslag 

på en stöldskyddskommitté diskuterades. 

 SBU svar på Havsmiljöinstitutets utspel om båtskatt och båtregister till skydd för miljön, 
https://batunionen.se/svenska-batunionen-sager-havsmiljoinstitutet-har-fel-om-batskatt-och-forsoker-belagga-

batlivet-med-miljoskam/  

 Miljöspecialisten som var på gång backade ur i sista stund. En ny annons är på gång. 

 

5. Aktuella frågor  

 

 Deltagande i Unionsrådet 16-17 november. Anmälan senast 190906  

 Hur ska vi arbeta för att få miljösamordnare i alla förbund? Tas upp i Örebro? 

 Förbättrad kommunikation med Båtliv, förbund och klubbar. Tas upp i Örebro! 

http://havsmiljoinstitutet.se/seminarier/ovriga/kalmar2019
https://portal.helcom.fi/meetings/EN-Noise%202-2019-637/default.aspx
http://www.helcom.fi/news/Pages/noise-sensitivity-report.aspx
http://www.helcom.fi/news/Pages/noise-sensitivity-report.aspx
https://batunionen.se/svenska-batunionen-sager-havsmiljoinstitutet-har-fel-om-batskatt-och-forsoker-belagga-batlivet-med-miljoskam/
https://batunionen.se/svenska-batunionen-sager-havsmiljoinstitutet-har-fel-om-batskatt-och-forsoker-belagga-batlivet-med-miljoskam/


 Vi behöver få ut nomineringar till Miljöpriset i Båtliv Hans Jörgen gör ett förslag. 

 Miljönyheter i Båtliv och på Båtlivs nyhetsbrev (internet). Prel. rapport från mätprojektet 

             Vad ska vårt nyhetsbrev innehålla förutom presentation av den nya miljökommittén? 

 Vi behöver bli bättre på att bevaka vad som händer inom olika områden och kanske dela upp 

ansvaret mellan oss. 

 Vi diskuterar Båtmiljö.se och Carl berättar om det diskussionsunderlag han skrev på uppdrag 

av Peter i samband med sin jobbansökan. Han tycker också att det är lite komplicerat att SBU 

ha två hemsidor. Vi har gjort en del medan annat har stött på patrull av olika anledningar och 

just nu är det väl om vi vill ha in något inför upptagningarna men en träff med Carl, Hans-

Jörgen och Stellan Stark planeras till 11 oktober. Synpunkter av Roland mejlat alla i MiK 

190819. 

 Vi får också bli lite bättre på att göra ställningstaganden när det gäller myndigheters påbud 

och bemöta en och annan forskningsrapport som inte alltid håller för en närmare granskning.  

 

6. Inventering TBT på båtskrov. XRF och skrapprov och mätningar i vatten 

 

 Nytt projekt i Värmland (Karl-Axel Tervell) 

 Pilotprojekt för XRF-mätningar enligt SBU/Sweboat. Problemet är att få jämförbara värden 

på XRF-mätningar och skrapprov. Jimmy berättar att SMBF är positiv till vårt projekt med 

SWEBOAT och han ska vara med på ett inledande möte i morgon på kansliet. 

 Fortsatta kopparmätningar. Plan se bilaga föregående kallelse. 

 Roland har ett förberedande möte i Degerfors (Degerfors labb) för behandling av 

skrapprov19-09-11  

 

7. Medverkan på mässorna med mera 
 

       Vår medverkan på mässorna är en viktig punkt på mötet i Örebro och Miljökonferensens 

       koppling till Stora båtklubbsdagen måste också redas ut snarast möjligt. 

  Förslag till program för miljökonferensen bifogas. 

 Nationell miljökonferens arrangerad av SBU/MiK. November 2020 är vilande tills vidare. 

   

8. På gång: 
  

 Towards solutions for sustainable shipping and boating: Better biofouling 

  and ballast water management. Jurmala (Litauen) Roland deltar 2019-12-04-05 

 

9. Övrigt 

 

 Nästa möte nr 7, fysiskt möte 5 oktober i Örebro – Hans-Jörgen har preliminär bokat ett ställe 

       som heter Livin´ som ligger på Järnvägsgatan 22 på promenadavstånd från stationen och om vi 

       kan samlas vid 12-tiden för lunch och sedan jobba till framåt 17 eller 18 är det jättebra 

 

Vid tangentbordet 

Hans-Jörgen Alsing 

  

 

  


