
 

Möte med MIK 2016-03-21.   Kl: 20.30  via GoToMeeting. 
Närvarande: Harald Mårtensson, Jimmy Dominius, Lennart Falck och Hans-Jörgen Alsing 
 

1. Öppnande av mötet – dagordning, sekreterare 
Harald hälsar välkommen och öppnar mötet. Dagordningen godkänns och Hans-Jörgen skriver 
minnesanteckningar 

2. Föregående protokoll 7/3 2016 
 Godkänns och läggs till handlingar 

3. Aktuella frågor 
Miljösidorna på SBU:s hemsida vill vi ha kvar på den nya hemsidan men de måste redigeras 
och uppdateras. Jimmy tycker att vi måste koppla informationen till ”Hamnhandboken” och 
boken om egenkontroll vilket vi är överens om.  
Harald har fått klartecken från SXK att vi får använda deras konstruktionsskiss på 
förtöjningsbojbojar. 
Möte om havsplaneringen 6/4, ett möte över sektorsgränserna där Harald deltar. 
Remiss gällande ”Miljögifter i vatten - klassificering av ytvattenstatus, vägledning för 
tillämpning av HVMFS 2013:19”, senast lämnad 25 maj 2016. Roland anser att vi måste skriva 
ihop något men vi andra behöver också titta på det. 

4. Miljökonferensen 2016 
Vi är överens om att konferensen blev lyckad och att vi kör ett varv till nästa år och Lennart 
tror att han har intressanta resultat från båtbottentvättar att redovisa om ett år. 
För övrigt kanske det finns någon myndighet vi kan bjuda in och Lennart nämner att Lina 
Pettersson har skrivit om vilka regler gäller för sanering av TBT-båtar men det är tveksamt om 
det finns lagrum för detta. Några klubbar i Stockholm har fått LOVA-bidrag för blästring och 
epoximålning av båtbottnar och den möjligheten finns kanske också för andra delar av landet. 
Vi pratar också om vi ska vara på Mässan eller på Hotellet nästa konferens och där finns det lite 
delade meningar men vi har ju gott om tid att diskutera frågan. 
En annan fråga är om vi ska bjuda brett (även klubbar) och inte fokusera på förbunden som vi 
gjort tidigare. En allmän mening är nog att vi ska bjuda alla intresserade och Lennart tycker att 
det är väsentligt att vi har ett bra program och därmed också en bred publik. 
Jimmy menar att det är viktigt att vi har andra programpunkter än båtbottnar och det får vi 
också diskutera vidare. Hur sköter man sitt bränslesystem t ex. 
Jimmy meddelar att Lidingö har jobbat med borst tvättar i flera år nu och det vore roligt att 
höra hur det fungerar i ett längre perspektiv. 

5. Övrigt  
Beträffande utbildning av miljösamordnare, miljöombud eller miljöansvarig eller vad vi nu vill 
kalla det har Bengt Hallberg redan anmält sig som intresserad och Hans-Jörgen känner sig 
också kallad. Jimmy menar att det är viktigt att redan från början ha ett bra grundmaterial och 
Harald menar att vi redan har ett rätt bra material men att det kanske behöver kompletteras. 
Jimmy meddelar att hans båtklubb har fått ett föreläggande från Transportstyrelsen att de ska ha 
en miljöstation och det ska bli intressant att se hur de tar emot deras svar som handlar om att de 
kan utnyttja kommunens anläggningar tillfullo. 

 
6. Nästa möte blir måndag 18 april 20.00 
  
Vid tangentbordet 
Hans-Jörgen Alsing 


