Möte med MiK Livin´ Örebro 2019-10-05
Närvarande: Roland Örtengren, Stellan Dahlberg, Stellan Stark, Margareta Tervell, Bengt Hallberg, Jimmy
Dominius, Hans-Jörgen Alsing, Harald Mårtensson och Kristina Carlstedt

1. Roland hälsar välkommen och öppnar mötet
I samband med det avtackades Harald och Kristina för sina långa och förtjänstfulla
insatser för miljökommittén under många år med flera tal och uppskattande
reflektioner och småprat över vad som förevarit. Hans-Jörgen överlämnade presenter,
en med honung à la HJA och en med kluckande innehåll.
2. Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. Hans-Jörgen antecknar.
3. Genomgång av hur Google Drive fungerar
4. Rapporter
Hans-Jörgen rapporterar att det inte är så enkelt att få ut nyhetsbrev och att vi får lov
att lära oss turerna och vara ute i god tid i fortsättningen. Det är nog på sin plats att
göra både årshjul och en kommunikationsplan.
5. Mässorna och kommunikationen
Beträffande mässorna kan Roland ställa upp två dagar och Stellan D tisdag och
onsdag. Bengt kan medverka i viss utsträckning alla tre dagarna och VBF brukar ha en
person varje dag så det borde fungera med bemanningen i Göteborg. I Älvsjö kan
Jimmy ställa upp två dagar, Bengt två dagar, Stellan S en eller två dagar och HansJörgen en till tre. När det gäller MiK-material att dela ut tycker Jimmy att vi ska trycka
upp ett ”kort” med några bra miljötips. Frågor vi måste ställa oss är: Vad är det vi vill
uppnå? Vad vill vi att båtägarna ska göra? Em tipslapp med frågor och en liten
present, rotborste eller dylikt som belöning. Rubrik; Tack för att du tar hand om
miljön? Vi ska tala om vad vi gör och hur vi ska hjälpa båtägarna att göra ett bra
miljöjobb. Jimmy har gjort ett grundarbete för vår kommunikation som inspirerar oss.
Vi måste kunna leverera positiva nyheter! Roland visar ett cirkeldiagram som visar de
maritima näringarnas nettoomsättning och där utgör turism och rekreation 39 % av
160 miljarder vilket kan vara bra att visa upp i vår monter. Bengt har ett antal bilder
som är användbara och en liten vikbar broschyr som talar om vilka vi är och innehåller
några bra miljötips kanske är det optimala. En fin miljöbild med texten: Det här vill vi
ha kvar! Alla tar ansvar för bidrag till broschyren under oktober så att vi kan lämna
den till tryckning senast 18:e november.
Kommande år är vår målsättning att leverera nyhetsbrev inför sjösättning,
sommarsäsong och båtupptagning samt vid speciella händelser.
6. Miljökonferenserna
Dessa kommer att äga rum 1-2 februari i Göteborg och 7-8 mars i Älvsjö. Sista
punkten på Stora Båtklubbsdagen blir miljökonferensen första punkt och detta är våra
förslag på rubriker i programmet:
 Faktorer som påverkar konsumenternas val av bränsle – Frances Sprey
Chalmers
 Metaller i vatten – mätningar på västkusten – Roland Örtengren








XRF-mätningar och skrapprov för att indikera TBT och andra biocider i
båtbottenfärger
Rapport från ”Skrovmålet”?
Båtmiljöcoacher – uppdrag och samordning
Fritidsbåtars miljöpåverkan
Ny lagstiftning och nya regler
Miljöarbete i klubbarna – avfallshanteringsplaner och egenkontroll – Gör ni så
här slipper ni kritik från miljöinspektören!

7. Budget äskande
Drift av kommitté
Miljökonferenser
Mätningar av metaller i vatten
Båtmiljöcoacher
Nationell båtmiljökonferens?

100 000,- inklusive mässmedverkan
30 000,100 000,50 000,-

8. Nästa möte 12 november kl 20.00 via Go to meeting
Vid tangentbordet
Hans-Jörgen Alsing

