
Möte med MIK 2018-02-19.   Kl: 20.00 – 21.30. via GoToMeeting..  
Deltagare: Harald Mårtensson, Jimmy Dominius, Hans-Jörgen Alsing, Petra Elg, Roland Örtengren, Kristina Carlstedt 
och Bengt Hallberg 
1. Ordförande Harald öppnar mötet, dagordningen godkänns och Hans-Jörgen antecknar 
2. Föregående protokoll 15/1 2018 godkänns och läggs till handlingarna 
3. Rapporter  

        Roland och Harald deltog i Skrovmålsmötet 7/2 -18 och fick bra kontakt med deras konsult Fredric Engelke  
        Bland annat som följd av detta meddelade han att det inte var tydligt undersökt att koppar ger negativa effekter 
        i saltvatten. När det gäller TBT-problemet har man lite svårt att väga arbetsmiljöproblemet vid sanering mot det 
        problem TB innebär som miljögift men det arbetas på frågan och vår hållning är ju klar. 
       På Båtmiljörådet 8/2 2018 deltog också Roland och Harald och ett framtida problem kan bli det nya EU- 
       direktivet om avfallsregler för båtar men med tanke på att det handlar om hamnar som kan ta emot avsevärt 
       större båtar än vad som finns i fritidsbåtsflottan blir det förhoppningsvis undantag för våra klubbar. 
       Stora båtklubbsdagen Väst besöktes av Kristina och Harald och Kristina tycker att miljöfrågorna inte hade så stor 
       plats som var behövligt och beträffande temat säkerhet var det heller inte önskvärt intresse enligt Kristina.  
       Beträffande båtklubbsdagen i Älvsjö är ju sista punkten gemensam med oss så då blir det väl aningen bättre. 
    
4. Aktuella frågor:  

Beträffande miljökonferensen 10-11 mars 2018 är Kristina klar med vad hon ska prata om när det gäller 
kommunal planering och Roland kommer att gå ut med en rapport med mätningarna som gjordes i september. 
Petra har försökt förbereda sin punkt om båtmiljöcoacherna på programmet men har än så länge inte flyttat fram 
positionerna. Hon vill ha ett möte med Peter och Harald för att komma fram till en gemensam hållning. För att 
Mik ska ha fortsatt ansvaret för miljöfrågorna inom SBU krävs att kommitténs medlemmar också har koll på det 
materialet som miljöcoacherna har fått och det löser vi genom att lägga ut det på dropboxen. 

        Miljöprogrammet ska ju vara ett levande dokument så vi får lov att titta om det behöver uppdateras till 
        konferensen. 
        Beträffande handledning sanering av båtskrov får vi lov att lägga på ett kol för att få ihop något till konferensen 
          
5. På gång:  
       Stora Båtklubbsdagen 10/3 2018  
       Miljökonferens 10-11/3 2018  
       Båtriksdagen 7-8/4 2018  Bl.a. motion om anställa ”miljöspecialist” till kansliet vilket kan påverka våra 
       handlingsmöjligheter framgent.  
      Bengt medverkar i projektet: Havsmiljöns tillstånd och hållbar utveckling i Kvarkenregionen 12-13 mars. 
6. Kontakt med förbunden  

Roland ska medverka som miljöcoach på ett möte som Karlstads Segelsällskap ska ha. 
 

7. Övrigt   
        Remiss av rapporten Samråd om inledande bedömning av miljötillståndet för förvaltningsområdena  
       Östersjön och Nordsjön, 13 april 2018.  
       Nya EU-regler angående fartygsgenererat avfall, än så länge väldigt oklart vad det kan innebära för våra klubbar.   
       Inbjudan till samråd om förslag till havsplaner. Samrådet pågår 15 februari till 15 augusti 2018 och sker nationellt 
       Länk till förslagen:  
       https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/havsplaner/forslag-till-   havsplaner.html   

       Kristina vill vara med på Vänertinget som går av stapeln i mars någon gång och det är ju bara bra för alla. 

       Jimmy är inbjuden på Vegaklubbens årsmöte och Stockholms stad har kommit med nya miljökrav på de som 
       arrenderar mark vilket kan ställa till stor oreda för klubbarna. Arrendena höjs också rejält (100 – 200 %) 
 
8. Nästa möte: måndag 19/3 20.00 

Vid tangentbordet  

Hans-Jörgen Alsing 


