Möte med MIK 2016-04-18. Kl: 20.00 via GoToMeeting.
Närvarande: Harald Mårtensson, Jimmy Dominius, Hans-Jörgen Alsing, Roland Örtengren och
Lennart Falck
1.Harald hälsar välkommen och öppnar mötet. Dagordningen godkänns och Hans-Jörgen
antecknar.
2.Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna
3.Aktuella frågor
 Mötet om havsplaneringen 6/4 och SBU representerades av Kjell Holst.
 Möte med Havs- och vattenmyndigheten 27/4 besöks av Harald och för närvarande inga
brännande frågor för vår del men vi gör vårt bästa för att sprida information och belasta
miljön så lite som möjligt.
 Beträffande remiss gällande ”Miljögifter i vatten - klassificering av ytvattenstatus,
vägledning för tillämpning av HVMFS 2013:19” ska lämnas in senast 25 maj 2016.
Roland har hittills inte hunnit skriva något men har ambitionen att presentera något
framöver och Harald hjälper till. En hamn måste betraktas som en parkeringsplats för
båtar och följaktligen måste hamnar särskiljas från andra vatten.
 Jimmy menar att det är viktigt att vi ligger i framkant när det gäller den som ska tillsättas
som utredare när det gäller tillsyn enligt miljöbalken (Dir. 2016:32. Kanske är det smart
att skicka ett brev och tala om att SBU finns och vill ha en dialog med vederbörande.
Jimmy lämnar förslag.
4.Båtriksdagen 2016
Försiggick på kryssning till Tallinn. Tre nya valdes in i styrelsen men för övrigt inga större
tilldragelser men vi ser fram mot ett protokoll.
5.European Boating Association-EBA
Har haft ett möte och tyskarna har presenterat en karta som visar vilken bottenfärg som kan
användas med resultat inom olika områden.
6. När det gäller TBT vill vi gärna framhålla Lennart Falcks rapport på nästa båtmiljöråd som
diskussionsunderlag. Lennart pratar om att Watermann kommit fram till att det växer mera på
epoxi än på polyester. Detta kan innebära att det finns tennrester i polyestern och då kan det bli
besvärligt att hantera mätningarna med XRF mätare. Jimmy pratar om att dårskapen att mäta
Stockholms alla båtklubbsbåtar och kräva blästring där det finns tecken på metall i mätresultaten
men att det finns möjligheter att påverka då det finns tecken på dialog från berörd
myndighetsperson. Det är förbjudet att applicera tennfärg på båten, däremot hittar vi i föreskrifter
för närvarande inget hinder för befintliga tennlager, om man lägger på ett spärrskikt. Vi diskuterar
hur mycket koppar som släpper från bottenfärger per säsong och det mesta talar för att det mesta
av kopparen blir kvar även till säsong nummer två även om det finns ”experter” som framhåller
något annat. XRF pistoler finns att köpa så frågan är om SBU ska köpa in en och göra egna
mätningar? Eller ska vi göra avskrap på våra båtar och skicka in för analys? Lennart skissar på ett
förslag och Roland undersöker möjligheten till ett examensarbete om ultraljuds metoden.
7. Övriga frågor
Beträffande miljöutbildning är det många Stockholmsklubbar som har hört av sig till SMBF och
Jimmy har förmedlat en PowerPoint presentation till oss som han tycker är väldigt bra. Det är
däremot tveksamt om vi kan sprida det utan att prata med Edsvikens BK som tagit fram
materialet. Tyvärr har vi inte fått tillgång till Södra Roslagens BF:s material trots flera löften.
Diskuterar hur vi ska komma vidare med biocidfria båtbottnar och det är uppenbart att vi
fortfarande är i början när det gäller kunskaper om vad som fungerar under olika förhållanden.
8.Nästa möte 30:e maj kl 20.00
Vid tangentbordet
Hans-Jörgen Alsing

