Möte med MIK 2017-10-16. Kl: 20.00 – 21.30. via GoToMeeting.
Deltagare: Harald Mårtensson, Petra Elgh, Hans-Jörgen Alsing, Christer Björkén, Jimmy Dominius, Roland Örtengren
och Kristina Carlstedt
1. Harald öppnar mötet, dagordningen godkänns och Hans-Jörgen skriver protokoll
2. Föregående protokoll (2017-09-17) godkänns och läggs till handlingarna
3. Rapporter
• Roland rapporterar från mätningarna de har gjort av TBT, zink och kopparhalter och provningsvärdena
överskrider än så länge inga gränsvärden, vilket ju får anses som upplyftande. Än så länge är inte mätvärdena från referensplatserna klara men vi ser fram emot dessa. TBT mättes inte på alla ställen på grund av
kostnadsskäl men märk väl att de mättes där det fanns tidigare mätningar av sediment.
• Dom M 1149-16 ”Domstens BK” Vad kan vi lära? Kommuner kan inte bara hänvisa till ”Riktlinjerna” för
att förelägga klubbar att t ex anlägga en spolplatta utan i första hand måste de ta hänsyn till lokala
förhållanden och vara tydliga i sina krav på förväntad prestation.
4. Aktuella frågor
• Miljöprogrammet för SBU är nu antaget av SBU:s styrelse och finns på hemsidan i den from som var
aktuell 17-09-19 men de justeringar vi gjort sedan dess är ännu inte införda. Vi diskuterar om man ska göra
publikationen mera attraktiv och lättläst med bilder och layout men eftersom detta program i första hand är
till för funktionärer och förtroendevalda, finns nog anledning att behålla den i nuvarande version. När det
gäller t.ex. sanering av båtskrov behövs emellertid en mera detaljerad skrivning.
• Några exempel på förändringar i skrivningen på Transportstyrelsens broschyr om sanering av båtbottnar har
ännu inte kommit, så vi får väl avvakta. Myndigheterna kan inte ge handfasta råd på samma sätt som vi och
därför kan det finnas en kvalitet i, att vi utarbetar en egen. När det gäller mätningar har inte myndigheterna
rätt att göra undersökningar utan klubbarnas medgivande men vi bör absolut uppmuntra klubbarna att
medverka till att få bort TBT från våra båtbottnar.
• När det gäller budget för nästa år har vår budget föreslagits bli 200 000,- vilket bör täcka det vi vill göra
kommande år. Jimmy undrar om miljöcoachernas arbete också kommer att belasta vårt konto men detta är
ännu inte klarlagt. Miljöcoacherna har tidigare finansierats av externa bidrag, vilket vi ännu inte vet
om vi får en fortsättning på.
Roland påpekar att det är lite bakvända världen att bestämma budget innan vi har bestämt vad vi vill göra
men en så länge har lyckligtvis inte budgeten begränsat vår verksamhet. Hindren har mera karaktär av
mänskliga resurser.
• Vad händer i Skrovmålet, CHANGE, HELCOM och vad gör andra myndigheter? Roland påpekar att de
panelmätningar CHANGE gör är mer intressanta än andra eftersom de ger en mera heltäckande bild än
övriga mätningar och tar hänsyn till lokala förhållanden men han är också missnöjd med den information
som finns på deras hemsida, där det är tunnsått med relevanta rapporter. Vi beslutar att skicka Christer på
changeprojektfinal Stakeholder Reference Group Change konferens i Helsingfors 7-8 november. Harald är
lite orolig för vad skrovmålet kommer att resultera i eftersom de tycks ha bestämt vad de ska komma fram
till redan innan man har bearbetat projektets undersökningar Tyvärr är Skrovmålet utformat så att bara
myndigheter får vara med i projektet.
5. På gång:
Regionkonferens Mälarens och Hjälmarens BF 21-22/10
SMBF:s Miljökonferens 26/10
Vänerns vattenvårdsförbund har möte 26/10
Stakeholder Reference Group Change konferens i Helsingfors 7-8/11
Havs- och vattenmiljörådsmöte 1/11
Förbundsträff Skånes BF 11/11
Förbundsträff Östergötlands BF 11/11
Fritidsbåtar och hållbar kustförvaltning 14-15/11, info och program:
http://www.havsmiljoinstitutet.se/seminarier/hav-och-samhalle
Seminarium ”Skrovmålet” 4-5 december Stockholm
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6. Övrigt
Mötet anser att den remiss som Roland och Harald har besvarat när det gäller mikroplaster är väl utformad och att
det är häpnadsväckande hur myndigheterna kan behandla lösryckta antaganden som fakta.
Roland kan berätta att Västkustens BF har fått många nya medlemmar tack vare aktivt värvningsarbete och att det
är en dålig idé att använda gamla tampar som innehåller ålderförändrad plast eftersom de ger ifrån sig partiklar.
7. Nästa möte bestäms längre fram eftersom det är många andra möten före Unionsrådet
Vid tangentbordet
Hans-Jörgen Alsing

