
Minnesanteckningar Miljökommitténs möte 25 augusti 2021

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

1. Mötets öppnande

Stellan Stark öppnar mötet.

2. Val av sekreterare

Carl Rönnow väljs till sekreterare.

3. Fastställande av dagordning

Dagordning fastställs.

4. Föregående minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna.

5. Bordet runt

Stellan: Hälsinglands och Gästriklands BF slås ihop till årsskiftet för att bilda

Gävleborgs Båtförbund. Skyfallet i Gävle medförde att 20 båtar sjönk.

Jimmy: Skyfall leder till omfattande bräddningar i Mälaren vilket kan leda till att

båtfolket anser att toatömningsfrågan är irrelevant inom snar framtid. SMBF:s

miljökonferens kommer att hållas den 2 december. Projektet Rena Mälaren har



dykare som samlar skräp på botten - möjlig kandidat för miljöpris?  Enkät om

miljömärkning av hamnar har distribuerats till båtklubbar inom SMBF.

Bengt H: VHF röd knapp ger ingen GPS-signal. Finns ingen sjöräddning som blivit

till till följd av den röd knappen. Artikel om detta i somras. Omställningen till 4G kan

påverka mottagningen till sjöss.

6. Avrapportering
- Revidering av miljöprogrammet

o Punkten tas bort från dagordningen.

- Utbildningar på hemsidan

o Punkten tas bort från dagordningen.

- Miljösamordnare i förbunden

o Påminnelse till de förbund som inte svarat gick ut 23/8. Inget

svar/reaktion hitintills.

o Arbetsgruppen (Carl, Lotta, Jimmy) har tagit fram ett utkast till

kommunikationsstrategi. Gruppen ska boka nytt möte och mer info

presenteras på nästa möte.

- Revidering av handböckerna

o Hamnboken: Ett möte i veckan nu för att beta av texten. Juridiska

kommittén kommer att bistå med granskning av vissa avsnitt.

Målsättningen ligger fast om att det ska vara klart till årsskiftet.

o Egenkontroll: Möte nästa vecka. Befintligt material lämnas över

till Carl Z för att säkerställa att gruppen är på rätt väg. Tidsplanen

kommer att hållas.

- Nationell båtmiljökonferens 2021

o Utkast på schemat

o Nästa programrådsmöte 26/8 med målsättning om att ta fram ett

detaljerat program och börja bjuda in talare.

o Anmäla deltagande efter den 1:a september. Varje ledamot i

kommittén kommer att behöva anmäla sig själv.



7. Bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor.

8. Uppföljning av verksamheten
a. Styrdokument (reviderade förslag)

i. Miljökommittén fastställer reviderat förslag till arbetsordning.

ii. Miljökommittén fastställer reviderat förslag till hantering av

e-post till miljo@batunionen.se

9. Miljökommitténs verksamhet i höst
a. Miljöpris (sista nomineringsdag 30 sept)

i. Påminnelse går ut i SBU nyhetsbrev, Båtliv nyhetsbrev,

batunionen.se samt SBU facebook-sida inom kort.

ii. Förslag från kommittén: Rena Mälaren, Candela, Nya

framdrivningar och skrovformer, Seaflex.

b. Förslag till strategi för Svenska Båtunionens långsiktiga

miljöengagemang (i enlighet med verksamhetsplan)

i. Kommittén får i uppdrag till nästa möte att komma med förslag.

c. Båtmässor vårvintern -22? Förbereda ev miljöaktivitet/-konferens?

i. I dagsläget oklart huruvida SBU kommer att delta på

inomhusmässorna 2022 eller inte. Diskussion förs inom US.

ii. Miljökonferens planeras till februari 2022.

10. Idéer på projekt till hösten?
a. Båtlivsundersökningen 2020?

b. Gemensam kampanj med båtförbunden att söka LOVA-bidrag för

skrotning av tvåtaktare?

i. Kommittén är positivt inställd till förslaget. En variant skulle

kunna vara att kommittén tar fram en redan ifylld blankett till

förbunden, som de sedan kan distribuera ut till klubbarna.

mailto:miljo@batunionen.se


ii. Skulle vara bra PR, men oklart om det är det som båtförbunden

behöver mest hjälp med och/eller medel till.

iii. I första hand fokus på redan beslutade uppgifter innan

kommittén tar sig an nya projekt.

11. Externa händelser i höst
a. Skrovmålet

i. Rekommendation för sanering släpps 31 augusti. TS och SBU

planerar en gemensam webbinarieserie om innehållet och vad

det innebär för båtklubbar. Mer information kommer inom kort.

b. Mottagningsdirektivet?

i. Frågan ligger fortfarande på regeringskansliets bord. Kommer

att bli en fråga för kommittén när ett förslag presenteras.

12. Avrapportering från webbinarium om hållbart båtliv 8 juli

Frågan bordläggs. Webbinariet går att se på Youtube i efterhand (länk).

13. Övriga frågor
a. Miljömärkning av fritidsbåtshamnar (mejl från Kjell Holst)

i. Bra om båtklubbarna som tillfrågas framför sina egna åsikter.

Carl R tar upp SBUs generella ståndpunkter på kommande

referensgruppmöten.

b. Citat och bilder till Båtmiljö.se

i. Önskemål att kommittén skickar in bilder och citat.

c. Beställning av tröjor med SBU-logga till kommitténs ledamöter.

i. L x2

ii. XL x2

iii. Svar saknas från Hans J och Lotta R.

d. Vad vill miljökommittén bedriva för verksamhet under 2022 och som

ska vara en del av verksamhetsplanen för 2022?

https://www.youtube.com/watch?v=yaD96rYZv08&t=925s


i. Förslag: Enhetlig syn på koppar i båtbottenfärg, Utfasning av

tvåtaktsmotorer

ii. Frågan bordläggs. Kommittén får i uppdrag att till nästa möte

komma med förslag.

e. Kontakterna med Praktiskt Båtägande om TBT, sanering mm?

i. Carl har inte fått svar från chefredaktören på Praktiskt

Båtägande. En påminnelse skickas.

14. Nästa möte
a. Datum för kommitténs möten i höst beslutas till följande:

i. 15 september

ii. 6 oktober

iii. 27 oktober

iv. 17 november

v. 8 december

Samtliga möten kommer att hållas i Google Meet kl. 09:00 - 11:00.

Carl lägger upp datumen på båtunionen.se samt skickar ut kalenderinbjudan.

15. Mötet avslutas

Stellan Stark avslutar mötet.


