
Minnesanteckningar Miljökommitténs möte 2 november 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 med tillägget om reseersättning under punkt 6

Avrapportering och uppföljning av budget 2021 under punkt 9 Miljökommitténs

verksamhet 2022.

4. Föregående minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna.

5. Bordet runt

Bengt F: Sammanfattar innehåll och erfarenheter från den nationella

båtmiljökonferensen på nästkommande möte med Blekinge båtförbund.

Stellan: Arbetar fortsättningsvis med sammansättning av Hälsinglands och

Gästriklands båtförbund. Från och med den 1 jan ska det vara klart och då bildas



Gävleborgs förbund. Ordförande i förbundet blir Gunther Karl fram till nästa

årsmöte.

Jimmy: Planering inför SMBF miljökonferens som kommer att äga rum torsdagen

den 2 december, fysiskt i en lokal i Stockholm. Inbjudan och program är på gång

och kommer att skickas ut till kommittén under veckan.

Bengt H: Två veckor av konferenser, bland annat besök i Vasa för att se nya

eldrivna färjor.

Lotta: Arbete med Miljöpriset och planering inför eget årsmöte för Södra Evlinge

BK.

Carl: Utvärdering av nationella båtmiljökonferensen.

6. Avrapportering
- Miljösamordnare i förbunden

o Halvårsavstämning i nov. Förslagsvis 24/11 kl.18:30 (digitalt)

▪ Carl skickar ut inbjudan (save the date) 3/11 och

sammanställer en agenda som kommittén får lämna

synpunkter på. Förslag på innehåll:

● Båtmiljökonferensen och vad har kommittén gjort

sedan maj

● Funktionsbrevlåda

● Rapportering från förbunden

● Handlingsplan för miljösamordnare i båtklubbarna.

Ex att de ska vara utsedda på årsmöte, sitta i

styrelsen, verkar för att det finns miljösamordnare i

båtklubbarna. Tydliggöra ansvaret (ca 5 punkter)

- Revidering av handböckerna

o Egenkontroll fritidsbåt: Verktyg framtaget för digital checklista.

Nu finns ett stort behov av bilder. Målsättning att vara klara inom

2 månader. Arbetet kommer att presenteras inom kort.

o Hamnboken: Arbetet pausat - Jimmy och Bengt H ska gå igenom

det som är gjort hitintills. Vissa delar ska eventuellt skrivas om och



sedan lämnas ut till översyn. Behöver synkas med egenkontroll

fritidsbåt och egenkontroll (checklista). Stöldsäkerhetskommittén

ska lämna input om stölder mm. RGS är villiga att lämna

synpunkter. En extra vända kring infrastruktur, el och laddning kan

behövas.

- Nationell båtmiljökonferens 2021

o Utvärdering

▪ Överlag väldigt positiv respons på konferensen, både på

upplägg, innehåll och möjlighet till nätverkande

▪ Ledamöterna lämnar in sammanfattning av anteckningar till

Carl

o Reseersättning

▪ Carl skickar ut blankett samt uppgifter till Cecilia.

7. Bordlagda frågor
a. Citat och bilder till Båtmiljö.se

b. Jämförande studier XRF och skrapprov

c. XRF-projekt i Värmland

d. Motioner och budgetprop 2022

8. Miljökommitténs verksamhet hösten 2021
a. Miljöpris

i. Arbetsgruppen har kommit fram till två priser delas ut om

pengar finns

ii. Arbetsgruppen skickar ut motivering innan nästa möte

iii. Carl kollar med Cecilia avseende ekonomi

b. Förslag till strategi för Svenska Båtunionens långsiktiga

miljöengagemang

i. Carl bjuder in till nästa möte

9. Miljökommitténs verksamhet 2022 (VP)



a. Nuvarande förslag

i. Enhetlig syn på koppar i båtbottenfärg

ii. Utfasning av tvåtaktsmotorer

iii. Information om känsliga bottnar i sjökort

iv. Aktiviteter till förslagen?

1. Carl gör önskelista och skickar ut till kommittén att fylla i

till nästkommande möte. Underlag bör finnas

någorlunda klart till dess att US har budgetmöte den 16

december

b. Uppföljning av VP2021

i. Carl går igenom uppföljningen av VP2021. Samtliga punkter

under Planerade aktiviteter och verksamhet är påbörjade eller

avklarade

c. Arbetsgrupp för VB 2021

i. Länk till VB 2020

ii. Carl, Lotta och Jimmy bildar arbetsgrupp för VB2021

d. Uppföljning Budget 2021

Carl går igenom budgeten. Utfallet för september är att kommittén har förbrukat 84

% av budget. Detta är dock en modifierad siffra för att posten om Allemansrätten

kommer att balanseras mot ett annat konto. Posten om Nationell miljökonferens

kommer troligen att överskridas, men budgeten som helhet kommer att hålla.

10. Kommitténs deltagande i båtmässorna 2022

Kommittén behöver ta ställning till om vi vill delta på båtmässorna i Göteborg och

Stockholm. Peter Karlsson och Bo Wernlundh har sammanställt en

konsekvensbeskrivning som beskriver vad ett deltagande innebär med monter,

material, arbetstid  mm. Detta ska redovisas till US den 4 november. Länk till

sammanställningen. Kommentar från respektive ledamot:



Jimmy: Mässorna är en stor sammankomst för många båtägare. Blir det konstigt

om SBU inte är med? Borde kunna gå att vara med men i annan form.

Montersammarbete med andra organisationer?

Lotta: Svårt med bemanning på mässorna. Enklare för SBU att engagera sig i

utomhusmässorna som inte kräver lika mycket resurser och kanske ger bättre

resultat för SBU/miljökommittén?

Bengt H: Man når ut bättre via monter, men det kräver engagemang. Bra sätt att

sprida budskap om miljöfrågor. Gäller att synas genom olika medier - detta är en.

Bengt F: Förslag är att sprida budskap om miljöfrågor via video om ex ålgräs. Bra

tid för att lansera egenkontroll, hamnboken och dela ut miljöpris. SBU bör vara med

men under andra former.

Stellan: Vi bör vara med på båtmässorna eftersom detta är vår målgrupp.

Carl: Vi planerar redan scenprogram med miljötema på båda mässorna och har

inlett diskussion om deltagande på Eriksbergs Boatshow i april.

Hans: Mässorna minskar i omfattning - dock viktigt att vi syns.

Hans sammanställer och tar med sig kommitténs kommentarer till US-mötet den 4

november.

11. Skrovmålet
a. Synpunkter på rekommendationerna

i. Jimmy: Rekommendationerna är bra. SBU bör vara försiktiga

med “krav” gentemot en båtägare - men bör ställa krav på

kommuner och myndigheter, ex samma regler för samma

vatten ska gälla mm.

ii. Bengt F: Mer insikt krävs om varför ex TBT behöver saneras,

men även koppar.

12. Övriga frågor
a. Öppet brev om information om känsliga bottnar i sjökort

i. Frågan bordläggs



b. Skrotning av tvåtaktare

i. Frågan bordläggs

13. Nästa möte

Nästa möte flyttas till tisdagen 23 november kl 09:00 - 11:00 och efterföljande

möte till tisdagen den 14 december kl 09:00 - 11:00.

14. Mötet avslutas

Hans Johansson avslutar mötet.


