
Minnesanteckningar Miljökommitténs möte 14 juni 2021

Plats: Google Meets
Tid: 09.00 – 11.00
Närvarande: Bengt Hallberg, Stellan Stark, Jimmy Dominius, Carl Rönnow, Lotta
Rosenberg, Hans Johansson, Bengt Fröberg
Frånvarande: Peter Karlsson

1. Mötets öppnande

Stellan Stark öppnar mötet.

2. Presentation av Hans Johansson

Presentation av Hans Johansson och kommittéens ledamöter.

3. Val av sekreterare

Carl Rönnow väljs till sekreterare.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med tillägg av punkt 12 a - Faktagranskning av

kopparrapporten.

5. Föregående minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna.

6. Bordet runt



Jimmy: Reaktioner på debattartikeln? Inga direkta reaktioner från myndigheter,

forskare eller annan media. Carl: Vissa förbund har fått artikeln publicerad i lokal

media, framför allt runt Vänern, och vi hoppas att fler förbund använder artikeln.

Badförbund i flera vattenområden runt Stockholm efter bräddning och skyfall för en

ca 2 veckor sedan.

7. Avrapportering
- Revidering av miljöprogrammet

o Inget att rapportera.

- Utbildningar på hemsidan

o Inget att rapportera.

- Miljösamordnare i förbunden

o Summering av mötet 27 maj

o Tillsätta en grupp för att arbeta fram en kommunikationsstrategi

▪ Carl, Lotta och Jimmy väljs till att ingå i gruppen. Carl

bjuder in till ett första möte.

- Revidering av handböckerna

o Egenkontroll fritidsbåt: Möte på onsdag. Arbetet fortsätter enligt

tidsplan.

o Hamnboken: Påbörjat arbetet med granskning av texterna inför

färdigställande. Sommaruppehåll - nästa möte i augusti.

o Bengt H och Jimmy driver arbetet framåt och ska kontakta Gunnar

angående ledarskapet i gruppen eftersom han inte har kunnat vara

närvarande på de senaste mötena.

o Vissa kapitel behöver granskas av den juridiska kommittén - detta

kvarstår.

o Enligt verksamhetsplanen för 2021 är miljökommittén ansvarig för

att leda arbetet.

- Nationell miljökonferens 2021

o Programrådsmöte 27 maj



o “Save the date” gick ut i fredags 11 juni till parterna i

programrådsgruppen. SBU sponsrar miljökommittén.

8. Bordlagda frågor
a. Göra båtmiljö.se till app?

i. Ej aktuellt i dagsläget. Däremot bör en notis göras om att man

kan göra hemsidan till en icon på hemskärmen på en

smartphone.

b. Artikel i Praktiskt Båtägande

i. Carl har mejlat och ringt utan svar. Carl fortsätter att söka

kontakt.

9. Fastställa kommitténs ledamöter och publicera på hemsidan

Kommitténs ledamöter har fastställts tidigare av US, men Ingemar Holmen

meddelade Carl att han hoppar av under förra veckan. Kommitténs ledamöter

fastställs såtillvida till Stellan Stark, Bengt Hallberg, Bengt Fröberg, Jimmy

Dominius, Hans Johansson, Lotta Rosenberg, Carl Rönnow samt Peter Karlsson

som adjungerad. Carl publicerar ledamöterna på batunionen.se under om

oss/kommittéer/miljökommittén.

10. Uppföljning av verksamheten/halvårsavstämning
a. Verksamhetsplan

i. Kommittén följer beslutad verksamhetsplan. Samtliga uppdrag

är påbörjade och merparten av planerade aktiviteter och

verksamheter. Den aktivitet som inte är påbörjad ännu är att ta

fram ett förslag till strategi för Svenska Båtunionens

långsiktiga miljöengagemang.

b. Kommunikationsplanering



i. Av de fyra aktiviteter som kommittén är ansvariga för är två

påbörjade (miljöpris och miljösamordnare i förbunden) och två

avslutade (debattartikel och reportage om mätförrättare).

c. Budget

i. Kommittén ligger i linje med budget. Hitintill är 61% av budget

förbrukad, där merparten av kostnaden har gått till

uppdatering av båtmiljö.se. Det ger kommittén goda

möjligheter att hålla budgeten för kommande halvår.

d. Styrdokument

i. Arbetsordning

1. Vissa uppgifter behöver uppdateras. Carl arbetar fram

ett reviderat förslag till nästkommande möte.

ii. Hantering av e-post till miljo@batunionen.se

1. Vissa uppgifter behöver uppdateras. Carl arbetar fram

ett reviderat förslag till nästkommande möte.

11. MKB Vindkraftsparker Dyning och Mareld
a. Remissvar senast 9 juli

i. Diskussion inom kommittén som landar i att remissvaret bör

avspegla hela Svenska Båtunionens ståndpunkter för att vinna

legitimitet, även om förbunden är författare till vissa stycken.

ii. Remissvaret bör mer handla om tillgänglighet och

fritidsbåtslivet i allmänhet än om särskilda miljöaspekter.

b. Samla information från förbunden

i. Hans Johansson börjar ta kontakt med berörda förbund och

stämmer av med Carl under veckan.

12. Övriga frågor
a. Faktagranskning av kopparrapporten



i. Maria Lagerström och Erik Ytreberg från Chalmers har gjort en

faktagranskning av de fyra kopparrapporterna som är

framtagna av Västkustens BF och SXK.

1. Kommittén efterfrågar en helhetsbild för att kunna sätta

faktagranskningen och kopparrapporterna i ett större

perspektiv. Debatten om kopparens vara eller icke vara i

båtbottenfärger lär fortsätta.

b. Idéer på projekt mm till hösten? Behov av andra projektgrupper?

i. Kommittén får i uppdrag till nästa möte att fundera på projekt

till hösten.

1. Carl lyfter fram som förslag att en mer noggrann

genomläsning behövs av Båtlivsundersökningen 2020

för att ta ut data om beväxning, antal spolplattor,

miljöengagemang mm.

13. Nästa möte

Nästa möte är onsdagen den 25 augusti kl.  09:00 - 11:00

14. Mötet avslutas

Stellan Stark avslutar mötet.

https://meet.google.com/unq-vcmb-kyz?hs=122&authuser=2

