Möte med MIK 2018-01-15.

Kl: 20.00 – 21.30. via GoToMeeting..

Deltagare: Harald Mårtensson, Hans-Jörgen Alsing, Roland Örtengren, Jimmy Dominius, Kristina Carlstedt, Petra Elg
och Bengt Hallberg från punkt 3
1. Harald hälsar välkommen och öppnar mötet. Dagordningen godkänns och Hans-Jörgen antecknar
2. Föregående protokoll (2017-12-18) godkänns med viss reservation (vi gör några redaktionella justeringar i
efterhand) och lägger det till handlingarna
3. Aktuella frågor:
• Inbjudan till Miljökonferensen 10-11 mars 2018 har gått ut idag och ett preliminärt program finns också.
• Beträffande havstulpanvarningen ska ju den hanteras av SBU i fortsättningen och vi behöver gå ut och
marknadsföra den inför kommande säsong.
• När det gäller vår lilla skrift om Sanering av båtskrov har Jimmy gjort förslag till en innehållsförteckning
och vi får hjälpas åt att fylla den och hoppas att den är klar till miljökonferensen.
• Roland & Co har inte gjort så mycket mer när det gäller deras mätningar av metaller i havsvatten men de
har en del planer för framtiden.
• Petra tar ansvaret för ett kontaktnät mellan Båtmiljöcoacherna och MiK men givetvis med hjälp av oss
andra som gått utbildningen. När det gäller vilket material vi ska använda behöver vi lägga ner en del
jobb för att det ska bli bra.
• Harald jobbar med uppdatering av Båtmiljö.se och miljösidorna på batunionen.se
4. På gång:
• Kristina, Harald och Roland kommer att delta i Stora Båtklubbsdagen 3/2 i Göteborg och i Stockholm 10/3
kommer Harald, Kristina, Roland, Petra och Bengt att delta.
• Harald och Roland deltar i möte med Skrovmålet 7/2 2018 och i Båtmiljöråd 8/2 2018
• Beträffande Båtriksdagen 7-8/4 2018 finns bl.a. motioner om att anställa en ”miljöspecialist” till kansliet.
Roland har skrivit en motion om ärendehantering och arkivering vilket är något som inte fungerat
tillfredsställande.
• Naturvårdsverket flaggar för en tankesmedja – friluftskonferens på Djurönäset 18 - 19 april
5. Kontakt med förbunden
Harald har förmedlat en kontakt till Kristina som heter Nisse Hansson i Karlstad som vill ha miljömaterial vilket
han ska få eftersom han är en driven kraft enligt Kristina. Jimmy har fått en inbjudan från Vega-klubben för att
prata miljö den 24/3
6. Övrigt
Beträffande resor kan vi få hjälp av kansliet att boka biljetter men det är också viktigt att vi bokar i god tid för att
få bra priser.
Roland har umgåtts med tanken att ta kontakt med klubbarnas miljösamordnarna på västkusten för att fråga om de
har avfallsplaner och miljöplaner samt om de har funderingar om miljöfrågor. Roland menar också att
frivilligheten i miljöåtgärderna är viktig men att vi behöver ha någon form av uppföljning av insatta åtgärder och
att vi behöver sprida ett förhållningssätt som handlar om att minimera våra ”fotavtryck” till kommande
generationer.
Remiss av rapporten Samråd om inledande bedömning av miljötillståndet för förvaltningsområdena och marint
friluftsliv i Östersjön och Nordsjön, 13 april 2018 och Harald tar gärna emot input i frågan.
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2017-11-30-remissav-rapporten-samrad-om-inledande-bedomning-2018.html
7. Nästa möte: 19/2 2018
Vid tangentbordet
Hans-Jörgen Alsing

