
Minnesanteckningar Miljökommitténs möte 23 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.

4. Föregående minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna.

5. Bordet runt

Hans J och Jimmy: Deltagit på seminarium om Östersjön 18/11, arrangerat av

Samfundet Sverige Finland. Anteckningar från seminariet skickades ut till MiK

22/11. Summerat var det ett par intressanta presentationer och diskussioner.

Föredragshållare var bland annat av Sveriges och Finlands miljöminister samt

professorer från svenska och finska universitet. Dock ingen “ny” information som



kom fram. Syftet är att stärka samarbetet mellan länderna, som ursprungligen

handlade om konflikten om Åland.

Hans J: Seminariet väckte en del frågor, bland annat om kommittén bör byta namn

till Hållbarhetskommittén och vem är uppdragsgivare för XRF-projektet?

Jimmy: SMBF arrangerar miljökonferens den 2 december. 60-tal anmälda i

dagsläget och en inbjudan kommer att skickas till kommittén.

Carl: Kort referat från helgens Unionsråd. Intressanta diskussioner om de förslag

som US tagit fram gällande vision, mål och verksamhet för SBU på en fem års sikt.

Lotta: Inget nytt att rapportera.

Bengt F: Årsmöte i Blekinge BF i veckan. Kommer att pusha för fler

miljösamordnare i båtklubbarna. Det bör också finnas en manual för vad en

miljösamordnare gör i en båtklubb - något för miljökommittén att ta fram.

Bengt H: Träff med ordförande i Vattenråden i Bottenvikens vattendistrikt. Gör

reklam för Båtmiljö.se. Finns stort intresse för dessa frågor.

Hans J: Budgetmöte inom US den 16 december.

Stellan: Samgående mellan Gästrikland och Hälsinglands BF. Kick-off i början av

januari där kommunerna är inbjudna. Byter namn till Gävleborgs BF.

6. Avrapportering
- Miljösamordnare i förbunden (länk)

o Halvårsavstämning 24/11

▪ Dagordning

▪ Presentation

● Carl går igenom presentationen och de som önskar

egna bilder ska skicka in dem till Carl innan mötet.

- Revidering av handböckerna

o Hamnboken: Arbetsgruppen väntar fortfarande på rapport från

juridiska kommittén gällande avtal och skrotbåtar. Därefter

genomläsning av Bengt H och Jimmy samt kansliet. El-avsnittet

behöver ytterligare finputsning.



o Egenkontroll fritidsbåt: Arbetet börjar närma sig målet. Carl Z

håller på att lägga in text och bilder i verktyget. Nästa steg blir

redovisning av verktyget och kommunikation.

- Nationell båtmiljökonferens 2021

o Presentationer tillgängliga

▪ Carl uppmuntrar kommittén att använda och sprida

presentationerna inom egna nätverk.

o Utvärderingsenkät

▪ Idag har 16 av 68 personer svarat på enkäten. Sista dage är

den 26/11.

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

b. Jämförande studier XRF och skrapprov

i. Carl informerar om att ALS håller på att ta fram en ren

TBT-analys, att Västkustens BF håller på med ett eget projekt

där de jämför resultat från XRF-mätning med skrapprover samt

att kansliet har ordnat så att en gymnasieelev ska skriva sitt

gymnasiearbete om skillnad mellan XRF och skrapprover, där

provtagning ingår.

c. XRF-projekt i Värmland

d. Motioner och budgetprop 2022

e. Öppet brev om information om känsliga bottnar i sjökort

f. Skrotning av tvåtaktare

8. Miljökommitténs verksamhet hösten 2021
a. Miljöpris

i. Arbetsgrupp presenterar förslag till vinnare

1. Deadline fredag 26/11 för kommentar på

nomineringstexten (länk)

ii. Meddela vinnare



1. Arbetsgruppen meddelar vinnare när nomineringstexten

är klar

iii. Diplom och utbetalning

1. Carl skickar underlag till Lotta Ivarsson för formgivning,

när nomineringstexten är klar

iv. Tid och plats för prisutdelning

1. Båtmässan i Älvsjö

b. Förslag till strategi för Svenska Båtunionens långsiktiga

miljöengagemang

i. Carl bjuder in till nästa möte

9. Miljökommitténs verksamhet 2022 (VP)
a. Önskelista aktiviteter och verksamhet VP2022

i. Länk till önskelista

1. Kommittén fyller på önskelistan med förslag på

aktiviteter.

ii. Budget 2022

1. Carl och Hans J träffas den 25/11 för att ta fram ett

preliminärt budgetunderlag utifrån önskelistan.

Kommittén tar ställning till budgetförslaget den 14/12.

10. Skrovmålet
a. Uppdaterad information finns på båtunionen.se och båtmiljö.se

b. Behov av kompletterande vägledning med bilder mm? Ev reportage i

Båtliv

i. Carl meddelar att kansliet förbereder för en kompletterande

vägledning till Skovmålets rekommendation.

11. Övriga frågor
a. Reglering av vattenskoter och liknande farkoster, Dir. 2021:77

https://batunionen.se/miljo/batmiljo-for-batklubbar/batbottensanering/
https://batmiljo.se/mala-baten/sanera-skrov/


i. Kansliet har varit i kontakt med utredarna som har 1 år på sig

att lämna nödvändiga författningsförslag. Bedömningen är att

detta är mer en miljöfråga än sjösäkerhetsfråga, och

utredningen har därför landat på miljökommittén. Utredarna

kommer att tillsätta en expertgrupp. Från Svenska Båtunionen

är Carl R och Lotta R nominerade.

b. Beslut om båtmässor 2022

i. US har tagit beslut om att vi ska delta på båtmässorna, både i

Göteborg och i Stockholm, men inte med egen monter utan

under andra former.

c. Miljökonferens 2022

i. Carl återkommer med förslag på datum till nästkommande

möte och tar gärna emot inspel på föredrag.

12. Nästa möte

Tisdagen 14 december kl. 09:00 - 11:00

13. Mötet avslutas

Hans Johansson avslutar mötet.


