
 

Möte med MIK 2016-12-19.   Kl: 20.00  via GoToMeeting. 

 

Deltagare: Roland Örtengren, Hans-Jörgen Alsing, Jimmy Dominius och Lennart Falck 

 
1. Dagens ordförande Roland öppnar mötet, dagordningen godkänns och Hans-Jörgen skriver protokoll. 

2. Föregående protokoll (14/11) godkänns och läggs till handlingarna. 

3. Aktuella frågor 

 Roland har inte fått information om Stora båtklubbsdagen i Göteborg den 4/2. Däremot om en Stora 

båtklubbsdagen väst den 2/4 men eftersom det är båtmässan som börjar den 3/2 är det troligast 4/2 men 

eftersom det är SBU centralt som står för programmet så vi får väl se. 

 Vi pratar också om att utse årets miljöhjälte i båtlivet och den kandidat som var på gång i början på året fick 

antagligen ingen utmärkelse eftersom vi inte vet hur det gick. Vi får kolla med Harald. 

 Beträffande verksamhetsberättelserna vill SBU att vi presenterar två bitar med vardera 5 rader och max 500 

tecken. Dels för MiK:s verksamhet och dels för miljöverksamheten i stort. Roland skriver och skickar ut i 

början av januari. 

 Miljökonferensen 2017 ska hållas i samband med båtmässan i Älvsjö i vanlig ordning 11-12/3 och vi har ju 

en del förslag till programpunkter. Peter Karlsson har föreslagit att vi ska ta med ett föredrag om 

livscykelanalys som var med på båtmiljödagarna vilket vi diskuterar. Lennart tycker att det är ett svårt 

ämnesområde men vi får väl titta närmare på saken innan vi bestämmer oss. Vi kan titta på webben och 

begrunda. Jimmy tycker att programmet måste bli lite tydligare på vad som är öppet och vad som är internt 

och att tiderna med start och avslut är tydliga. TBT sanering bör vara med och mera info om elmotorer och 

batterier bör vi absolut ha med och då också hur vi kan jobba fram hybridlösningar för våra båtar. Vilken 

infrastruktur elmotorer i båtar kräver är en annan fråga som behöver genomlysas. En information om 

miljöcoacher bör vi också ha med.  

Vi får jobba på att hitta en bra föreläsare om hur vi hanterar TBT problemet. Helst en båtklubbsrepresentant. 

En dialog om kommande havsplaner med kommuner är på gång och där bör vi också ha ett finger med i 

spelet och om detta behöver vi informera på miljökonferensen. 

Lennart tycker också att vi ska informera om hur det ligger till både med ”Skrovmålet” och ”Måla mindre 

projektet” som Lennart kan presentera. 

När det gäller plats finns en majoritet för att vi ska hålla till på hotellet som vi gjort tidigare. 

 Att genomföra miljöskolor i våra förbund bygger på en idé från SMBF. Jimmy har varit med och tagit fram 

en ppt-presentation. Han tycker att det vore intressant att köra skolan i någon klubb framöver. Vi håller 

givetvis frågan levande.  

 En miljö-policy/plan är en också en idé från SMBF som vi självklart bör ta upp för SBU också. Vi ska 

försöka formulera något till miljökonferensen och båtriksdagen. Vi behöver utan tvekan mera konkreta mål 

för vår verksamhet och hur vi ska jobba för att nå dessa mål. Roland skriver ihop något till nästa möte. 

 Havs- och vattenmiljörådet, nästa möte 25 april 2017. 

 

4. Beträffande kontakt med förbunden har Hans-Jörgen gjort en miljöpresentation på HBF:s ordförandekonferens. 

 

5. Övriga frågor 

Roland har synpunkter på debatten om koppars giftighet men har inte gått vidare med frågan. Ambitionen är i 

alla fall att skriva något om koppar till våra båttidningar. 

Roland, Lennart och Tommy Kjellberg har gjort ett studiebesök hos Jotun i Sandefjord och en rapport om detta 

har delats ut och sannolikt leder detta till ett samarbete framöver. 

För övrigt kanske vi ska fundera över om vi ska göra en instruktionsfilm hur vi bäst hanterar våra miljöskadliga 

produkter. 

 

6. Nästa möte måndag 16:e januari kl. 20.00 

 

Vi tangentbordet 

Hans-Jörgen Alsing 

 


