
  

Möte med MIK 2017-03-20.   Kl: 20.00  via GoToMeeting. 
Närvarande: Harald Mårtensson, Hans-Jörgen Alsing, Roland Örtengren, Jimmy Dominius och Kristina Carlstedt 
 

1. Ordförande Harald öppnar mötet, dagordningen godkänns och Hans-Jörgen antecknar 
 

2. Föregående protokoll (2017-02-13) godkänns och läggs till handlingarna 
 

3. Aktuella frågor 
• En rapport från miljökonferensen har skrivits av Hans-Jörgen och skickats ut till ett antal 

adressater och feedbacken har varit god. Power point-presentationen från Hans Loewys och 
Rolf Anderssons föredragning om blästring av båtbottnar har också skickats ut. Den samlade 
åsikten är att det blev en lyckad konferens men att det finns önskemål om att lägga den tidigare 
på året för att det ska bli möjligt att rapportera till förbund och klubbars årsmöten. Att lägga 
miljökonferensen i samband med mässan i Göteborg som är en månad tidigare är kanske ingen 
dum idé och att göra något i samband med Stora båtklubbsdagen i Älvsjö är ju också möjligt. 
Beträffande den miljöpolicy som vi jobbat med under konferensen finns det mycket mer att göra 
men vi har ju en bra grund att stå på och får väl jobba vidare tills vi känner oss nöjda. Vi 
behöver bestämma hur vi ska strukturera upp den och för vilka den ska skrivas i första hand. 

• Båtriksdagen går av stapeln den 1-2 april i Östersund. Harald deltar men övriga i Mik har 
förhinder. 

• Vi pratar också om fortsättningen på ”Ren botten utan gift” och det är allmänhetens mening av vi 
fortsätter samarbetet som tidigare men att vi kanske behöver vara tydligt med att vi vill ha mera 
evidens och långsiktiga lösningar. Beträffande fortsättningen på ”Skrovmålet” tror vi att det är 
bra om Roland tar kontakt med Lina Pettersson på Transportstyrelsen om kravspecificeringen 
på den upphandling av konsulter man har gjort för att kunna komma in på ett tidigt stadium med 
våra önskemål. 

• Havs- och vattenmiljörådet har sitt nästa möte 25 april 2017 i Stockholm hos Svensk Energi. 
 

4. Kontakt med förbunden 
   Beträffande kontakten med förbunden deltar Kristina i Vänerns vattenvårdsförbunds årsmöte och Jimmy 
   berättar att SMBF har bett om ett förtydligande från KEMI om vad som egentligen gäller för 
   huvudsaklig förtöjningsplats. Roland har besökt Skånes båtförbund vilket han har fått god respons för. 
 
5. Övriga frågor 
    SBU var representerat av Harald Mårtensson och Kjell Holst på ett möte om havsplanering 14 mars. 
6. Nästa möte  
    Måndagen den 24:e april 20.00 
 
Vid tangentbordet 
Hans-Jörgen Alsing 


