Möte med MIK 2018-06-11.

Kl: 20.00 – 21.30. via GoToMeeting..
Deltagare: Harald Mårtensson, Hans-Jörgen Alsing, Jimmy Dominius, Bengt Hallberg, Kristna Carlstedt och Roland
Örtengren
1.

Harald hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Dagordningen godkänns och Hans-Jörgen skriver.

2.

Föregående protokoll 2018-05-22 godkänns och läggs till handlingarna

3.

Rapporter
• Beträffande mätning av koppar i vatten har det inte gått som planerat eftersom det inte funnits något
vatten i dagvattenledningarna. Provsonderna i havet är ännu inte utlagda men Roland hoppas få hjälp
med det av labbet. En mätning i juni och en i september är planerad och allt verkar rymmas inom
budget där också SXK bidrar med lite pengar.
• Harald var på Båtmiljörådets möte 1/6 tillsammans med Peter K. Där diskuterades en generell
hastighetsbegränsning i skärgården bland annat av hänsyn till ett ökat antal kanotister. Eftersom det
redan finns restriktioner som inte efterlevs är det emellertid tveksamt om det medför någon förbättring.
I övrigt var det den gamla vanliga visan om båtskrotning och toafrågor. KEMI berättade att EU håller
på med en zonindelning för bottenfärger men ännu är inget klart.
Aktuella frågor
• Beträffande vår handledning om sanering av båtskrov har det inte hänt så mycket men Jimmy jobbar
med det.
• Vår miljöplan är under revidering och Hans-Jörgen har samlat in synpunkter och skickat ut ett förslag
som diskuteras. Roland tycker att agenda 2030 bör inkluderas eftersom det är en viktig del av de regler
vi har att rätta oss efter och får i uppgift att jobba på detta. Kristina påpekar att det är viktigt att veta vad
som är lagar och vad som är råd och att inte programmet blir för omfattande.
• När det gäller havstulpanvarningen 2019 har vi ännu inte fått någon utvärdering. Jimmy menar att det
finns en kvalitet i havstulpanvarningen eftersom den får folk att ta eget ansvar och förstå samband.
• Båtmiljö.se har utvecklats en del men vi behöver hålla koll och komma med förslag till Emma Sunne.
• Beträffande anställning av miljöspecialist blir det kanske möjlighet för Harald och Roland att prata med
Peter om detta 19/6. Roland tycker att det är viktigt att vederbörande kan fungera som utredare och att
vi i MiK får styra vad funktionen ska innehålla.
• Toalettfrågan lever vidare och just nu håller ett konsultföretag på med frågan om landtoaletter. Efter
Gävleborgskusten är det ganska väl utbyggt på öar och fritidsbåthamnar och det är i allmänhet
kommunerna som har hand om skötseln. Problemet är att det inte finns någon utpekad ansvarig från
centralt håll och det är inte helt enkelt att få till stånd ett sådant ansvar. Skärgårdsstiftelsen i Stockholm
får allt större problem med att finansiera toaletter och sopkärl och det är allmänhetens mening att vi ska
stötta konsulten i största möjliga mån.

4.

På gång
Ett samarbete mellan Sweboat och SBU om XRF-mätning diskuteras.
Inbjudan till samråd om MKB och hållbarhetsbedömning läggs till samrådet om havsplanerna,
pågår till den 15 augusti. Mer info på länken nedan:
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/delta-och-paverka/dialog-i-tre-steg-pa-vag-mothavsplaner/samrad-om-havsplaner.html
5.

Kontakt med förbunden
Bengt har frågat Västerbottens båtförbund om de har någon miljöutbildning på gång men inte fått något svar
Gimonäs båtklubb kommer att ha en båtklubbsdag med miljöfrågor där Bengt kommer att närvara.

6.

Övriga frågor
Beträffande det miljöpris som instiftades för några år sedan har vi ännu inte fått in några förslag på kandidater
men vi får väl lov att marknadsföra detta lite mera aktivt. Vi har heller inte bestämt vad miljöpriset ska bestå av
vilket vi får lov att bestämma för att det ska bli bra. Frågan om var det ska delas ut är heller inte bestämt men
Jimmy menar att det är viktigt att det delas ut där vi får mest medierepresentation. Förslag: Dela ut priset på
mässan i Göteborg och låta vederbörande föreläsa på miljökonferensen i Stockholm.
Nästa möte blir 12 september 20.00
Vid tangentbordet
Hans-Jörgen Alsing

