Möte med MIK 2018-10-04.

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

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

2.

Föregående protokoll 2018-09-12 godkänns och läggs till handlingarna

3.

Rapporter
Roland meddelar att det inte finns så mycket mer att berätta om mätningarna de har gjort på västkusten just nu
men färska fakta kommer att levereras till Unionsrådet i november.
Beträffande verksamhetsplan och budget för 2019 finns förutom den ordinarie tilldelningen också 100´för egna
mätningar.
Projektet ren botten utan gift har avslutats och alla verkar nöjda med resultatet och om man vill fortsätta med
gemensamma projekt funderar man på att satsa på ett projekt kring marint skräp.

4.

Aktuella frågor
Vi är inställda på att ha vår miljökonferens den första helgen i februari under båtmässan i Göteborg. Stora
båtklubbsdagen kommer att hållas samma dag så förutsättningar för någon gemensam programpunkt är goda.
Det planeras också för att hålla ett ”Kopparsymposium” på fredag 1 februari så det blir program i tre dagar för
de som är intresserade.
Innehållet för miljökonferensen diskuterades. Jimmy menar att vi måste jobba på att få båtlivet mera fossilfritt
och i anslutning till detta kan det vara idé att presentera lösningar som bygger på el och bränsleceller. HansJörgen har en kontakt på Sandvik som är expert på området och kollar med honom. Kjell Nordberg som
undersökt hur fritidsbåtars avgaser påverkar vattenmiljön. I samband med detta är det viktigt att vi framhåller för
sjömacksägarna att de tillhandahåller alternativa bränslen som HVO och alkylat.
Beträffande revidering av miljöprogrammet har vi bestämt att vi måste få in en skrivning om Agenda 2030
eftersom den är en grund för våra nationella miljömålen och för övrigt har vi att ta ställning till de versioner som
presenterats av Jimmy och Hans-Jörgen. Spärrfärger och vilken glykol vi förordar bör också nämnas.
Det är fortfarande frågetecken för havstulpanvarningen 2019 och eftersom den är ganska dyr får vi lov att
försöka utvärdera om den är värd pengarna.
Båtmiljö.se kostar också en hel del men är betydelsefull och har ett stort symbolvärde.

5.

På gång
Roland planerar för ett ”kopparsymposium” i februari och det har inte varit så enkelt att engagera personer som
har presenterat intressanta rapporter kring kopparproblematiken eftersom många är pensionärer, bor utomlands
eller är sysselsatta med andra uppgifter. Men arbetet fortsätter.
Beträffande planerna på egna XRF-mätningar är det nog idé att överge dem och istället koncentrera oss på att ta
färgprover vilket blir både säkrare och billigare.
Ett båtmiljöråd kommer att hållas någon gång i november.

6.

Övriga frågor
Kristina undrar om vi inte ska ha en medlemsenkät för att få reda på vad medlemmarna efterfrågar så hon får i
uppgift att ta fram några frågor som vi kan ta ställning till.
Hans-Jörgen undrar i anslutning till detta om vi inte kan finna något bra sätt att öka intresset för miljöfrågor och
Harald menar att det kanske behövs ett bra hot från myndigheterna för att göra båtägarna mera intresserade.
Harald berättar att det finns en app om livet i Östersjön som är intressant.
Roland tycker att vi ska engagera Jenny Egard till miljökonferensen i Göteborg 2019
Nästa Internetmöte kommer att hållas 7 november 20.00
Vid tangentbordet
Hans-Jörgen Alsing

