
 
 

Möte med MIK 2016-10-10.   Kl: 20.00  via GoToMeeting. 
Närvarande: Harald Mårtensson, Jimmy Dominius, Roland Örtengren, Kristina Carlstedt och Hans-Jörgen Alsing 
 

1.  Harald hälsar välkommen och öppnar mötet. Dagordningen godkänns och Hans-Jörgen antecknar. 
 

2.  Föregående protokoll 5/9 2016 godkänns och läggs till handlingarna 
 

3. Aktuella frågor: 
 Miljökonferenser 18-19 oktober besöks av Hans-Jörgen, Kristina och Lennart och Harald är med 18:e  

Harald är med på Möte med Havs- och vattenmiljörådet 19:e oktober. 
Vi har fått minnesanteckningar från projektmötet ”Ren botten utan gift” 30 september 2016 och vi diskuterar vilka 
konsekvenserna kan bli om bara tittar på användandet av bottenfärger ur en strikt toxikologisk synvinkel. Vilka 
problem ett totalförbud mot bottenmålning kan föra med sig i form av t ex invasiva arter och högre 
bränsleförbrukning måste också finnas med. Rent allmänt måste vi arbete för att regelverk måste lokalanpassas för 
att det inte ska bli orimligt för båtfolket att vara laglydiga. 
Utbildning av ”miljöcoacher” äger rum 11-12 november. Hans-Jörgen och Kristina är anmälda. 
Möte med Båtmiljörådet 15 november där Harald deltar och en ny punkt är om mikroplaster också alstras från 
fritidsbåtar. Roland hänvisar till en rapport från IVL där man hävdar att båtlivet belastar miljön med helt felaktiga 
siffror. Han har tillskrivit författaren men ännu ej fått svar. Jimmy undrar om det finns någon rening från 
fotbollsplaner med konstgräs som ger ifrån sig ganska mycket plast. 
Vår	remiss	till	”Nya	finansieringsformer	för	efterbehandling	av	förorenad	mark”,	ska	vara	inne	31	oktober.	Roland	
och	Kristina	har	synpunkter	på	hur	man	ska	förhålla	sig	till	detta	eftersom	det	är	svårt	att	fastställa	ett	strikt	
ansvar.	Dels	för	att	man	inte	alla	gånger	vet	vad	marken	har	använts	till	historiskt	och	att	båtägarna	nästan	alltid	
har	använt	godkända	produkter.	Vi	är	överens	om	att	skapa	en	fond	för	sanering	av	förorenad	mark	är	en	bra	idé	
men	formerna	för	hur	den	ska	byggas	upp	är	ju	inte	solklara.	Kristina	påpekar	också	att	upplåtelseformen	också	
har	avsevärd	betydelse	för	ansvarsfrågan.	Harald	utformar	ett	svar	som	vi	andra	får	ha	synpunkter	på	innan	det	
går	iväg.	
	

4. Möte Unionsstyrelsen och kommittéerna 23-24 september slog väl ut men Roland och Kristina tycker att det blev 
 lite rörigt och att det borde ha blivit mera diskussion om vad SBU:s huvuduppgift ska vara. 

 
5. Beträffande våra förbund meddelar Jimmy att SMBF antagit ett miljöprogram och tycker också att SBU ska ha ett 
 miljöprogram som unionsstyrelsen kan ställa sig bakom. Harald meddelar att det finns ett men det är dags att 
    uppdatera detta. SMBF har miljökonferens 25:e oktober och anmälan görs senast 17:e på SMBF:s hemsida. De 
    aktualiserar också behovet av en miljöskola för båtfolk och kommer med ett förslag inom kort.  

 
6. Beträffande övriga frågor diskuterade vi olika bränslen och hur vi ska förhålla oss till dessa. Jimmy frågar efter 
    idéer om programpunkter till miljökonferensen i mars och vi tycker att sista helgen på mässan är en bra tidpunkt. 
    Miljöcoacherna kan bli en programpunkt på konferensen för övrigt har vi ju lite tid på oss att hitta föreläsare.  
   Vi diskuterar också vad programmet för miljöcoacherna bör innehålla och att vi kan tipsa Peter Karlsson om vi har  
   några bra idéer. Jimmy förmedlar också en länk som handlar om båtklubbars miljöansvar och att Länsstyrelsen 
   tydligen tagit över rätten att inspektera båtklubbar från kommunen i vissa fall:  
   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6535553  

  
7. Nästa möte blir 14 november 20.00 
 
Vid tangentbordet 
Hans-Jörgen Alsing 


