
Minnesanteckningar Miljökommitténs möte 6 oktober 2021

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

1. Mötets öppnande

Hans Johansson öppnar mötet.

2. Val av sekreterare

Carl Rönnow väljs till sekreterare.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

4. Föregående minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna och Hans J följer upp

frågeställningarna från punkt 5 Bordet runt från förra mötet.

Stellan meddelar att Stenö båtklubb inväntar svar från Svenska Båtunionen rörande

provtagning av sediment och tillhörande kostnad. Carl meddelar att det nog skett

ett missförstånd i frågan om uppföljning men kikar på underlaget.

Bengt H återkopplar efter hearing avseende släckning av 2G och 3G. Dessa

kommer att ersättas med 4G och 5G, och dessa nät/frekvenser och räckvidd

kommer inte att vara sämre. Bengt H skickar underlag till kommittén.



Bengt F meddelar att ingen ny information har tillkommit gällande mikroplaster från

båtbottentvätt. Carl inflikar med att det finns ett fåtal studier gjorda och att

handhavandet ofta är orsaken till spridning av mikroplaster vid en borsttvätt, bland

annat en studie på Bosö Båtklubb på Lidingö.

5. Bordet runt

Jimmy: Sollentuna kommun har krävt att klubbarna ska XRF-mäta båtar. SMBF för

en intern diskussion om hur de kan bistå klubbarna med stöd. En sammanställd

lista på inkomna motioner från allmänna motionstiden är skickad till kommittén.

Länk till årets motioner, använd sökord “fritidsbåt” eller “båtklubb”.

Bengt H: Kommer delta i Limnologiska föreningens vattendagar i Östersund. Syftet

med konferensen är blant annat att sprida kunskap om vattendirektivet.

Hans J: Inom SMBF försöker man utröna vem som är verksamhetsutövare,

båtägare eller båtklubben, vid uppställning av båt.

6. Avrapportering
- Miljösamordnare i förbunden (länk)

o Fortfarande 20 av 26 förbund som utsett miljösamordnare. Nästa

steg i arbetet blir att ta fram en funktionsadress, skapa ett

intranät och bjuda in alla miljösamordnare till en

halvårsavstämning. Detta planeras att hållas i november.

- Revidering av handböckerna

o Hamnboken: Möte i nästa vecka. Gruppen anser sig mer eller

mindre klara. Juridiska kommittén ska göra en översyn och

därefter kansliet. Form för hur dokumentet ska kunna uppdateras

behöver tas fram framgent. Checklistan till Hamnboken har inte

ingått i detta uppdrag och är därför inte uppdaterad. Checklistan

behöver också en översyn, vilket kan vara en aktivitet för 2022 om

det inte hinner påbörjas innan årets slut.



o Egenkontroll fritidsbåt: Uppdraget var att ta fram underlag till

kansliet. Första utkastet är nu överlämnat till kansliet och grafisk

designer. Demo ska visas på Unionsrådet.

- Nationell båtmiljökonferens 2021

o Lägesuppdatering

▪ 77 anmälda deltagare i dagsläget

▪ Carl kommer att moderera konferensen vilket innebär att

andra åtaganden inte kommer att prioriteras fram tills dess.

Carl kommer att behöva hjälp av kommittén med diverse

uppgifter, bland annat introducera talare, föra anteckningar

och hålla i mikrofoner. Carl återkommer med fördelning på

uppgifter.

7. Bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor.

8. Miljökommitténs verksamhet hösten 2021
a. Miljöpris

i. Två nomineringar hitintills

ii. Arbetsgrupp för att utse vinnare

1. Stellan, Lotta och Bengt H tar fram ett förslag till nästa

möte. Därefter behöver en motivering tas fram.

b. Förslag till strategi för Svenska Båtunionens långsiktiga

miljöengagemang

i. Rapport från arbetsgruppen

1. Arbetsgruppen har haft ett första möte och bland annat

definierat interna och externa aktörer, syfte,

målsättningar och avgränsningar med strategin. Nästa

möte planeras att hållas i november.



9. Idéer på projekt till hösten?
a. Gemensam kampanj med båtförbunden att söka LOVA-bidrag för

skrotning av tvåtaktare

i. Projektidén läggs på hyllan tills vidare.

ii. Carl meddelar dock att det finns behov av att utreda ett par

frågor och lämnar det öppet till ledamöterna i kommittén att

gräva på egen hand. Bland annat behövs svar på följande:

1. Hur definieras ett kvitto?

2. Var kan man lämna in en tvåtaktare med förgasare?

3. Vad händer efter inlämning?

4. Hur säkerställer vi exempelvis återvinning?

10. Miljökommitténs verksamhet 2022 (VP)

Carl går igenom nuvarande verksamhetsplan för 2021 (länk). Mer eller mindre så

har kommitten påbörjat eller avslutat samtliga uppdrag, aktiviteter och mål.

a. Nuvarande förslag för VP 2022

i. Enhetlig syn på koppar i båtbottenfärg

ii. Utfasning av tvåtaktsmotorer

iii. Information om känsliga bottnar i sjökort

1. Aktiviteter till förslagen?

2. Carl gör fördelning per nuvarande

uppdrag/aktivitet/kommunikation/mål till nästa möte.

Detta behöver vara klart till mitten av januari.

b. Arbetsgrupp för VB 2021

i. VB behöver vara klart till mitten av februari. Till nästa möte

skapar Carl ett dokument med hur det såg ut förra året och en

arbetsgrupp tillsättas för att skriva VB 2021.



11. Skrovmålet
a. Utvärdering av webbinarierna

i. Kommittén är eniga om att webbinarierna var bra och har stärkt

vårt varumärke både internt och externt, men att det

fortfarande saknas viktig information, exempelvis för när en båt

ska saneras. Webbinarierna har också visat att det är komplexa

frågor att hantera, även för myndigheter. Här finns ett behov

av att SBU ta fram konkreta råd till båtklubbarna.

b. Intern hantering av rekommendationerna

i. Carl meddelar att nya sidor om bottensanering är skapade på

batunionen.se och att dessa ska uppdateras i enlighet med

rekommendationen. Likaså affischen om hösttips och sidorna

om sanering på båtmiljö.se. Detta kommer att uppdateras i

november. Detta kommer sedan bli en del av en större

processbeskrivning om hur en båtklubb ska hantera

miljöfrågor.

ii. Kommittén får i läxa att läsa igenom rekommendationen och

komma med synpunkter på vad som behöver förtydligas eller

tas bort, så att kommittén kan ta fram en egen, bättre

punktlista på åtgärder som behöver vidtas vid sanering.

12. Övriga frågor
a. Citat och bilder till Båtmiljö.se

i. Frågan bordläggs

b. Öppet brev om information om känsliga bottnar i sjökort?

i. Carl meddelar att vi inte hann skriva en motion, men att vi

skulle kunna skriva ett öppet brev som lanseras i samband med

den nationella båtmiljökonferensen. Möjliga kanaler för

spridning är Altingen, Båtlivs nyhetsbrev eller

pressmeddelande.

ii. Jimmy börjar skriva ett utkast.



c. Jämförande studier XRF och skrapprov

i. Frågan bordläggs.

d. XRF-projekt i Värmland

i. Frågan bordläggs.

e. Budgetprop 2022

i. Frågan bordläggs.

13. Nästa möte

Tisdagen 2 november kl. 09:00 - 11:00

14. Mötet avslutas

Hans Johansson avslutar mötet.


