
Minnesanteckningar Miljökommitténs möte 14 december 2021

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

1. Mötets öppnande

Hans Johansson öppnar mötet.

2. Val av sekreterare

Carl Rönnow väljs till sekreterare.

3. Fastställande av dagordning

Dagordning fastställs med tillägget punkt 11 c - Miljökommitténs deltagande på

Stora Båtklubbsdagen i Göteborg 5 februari 2022.

4. Föregående minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna och Hans J följer upp

punkterna om Egenkontroll fritidsbåt och Skrovmålet. Stellan meddelar att arbete

med Egenkontroll fritidsbåt ligger i slutfasen. Just inväntar arbetsgruppen

återkoppling från Carl Z gällande formgivning.

Carl R meddelar att en lathund till Skrovmålets rekommendation om sanering är

under planering och kommer att ha ett möte med Stockholms Segelsällskap i

januari för ett eventuellt samarbete, med målsättning att i text och film beskriva



hur en sanering ska gå till. Hans J meddelar att Båtliv erbjuder miljökommittén en

halv sida per nummer.

5. Bordet runt

Bengt H: Inget nytt.

Jimmy: SMBF miljökonferens var väldigt lyckad med bra engagemang och talare.

Stockholms stads miljönämnd ska ta beslut om verksamhetsplan för 2022 idag.

Bland annat ligger förslag om förenklad skrotning, att utreda och utveckla

avloppslösningar för båtlivet samt inkludera mikroplaster i tillsynen på båtklubbar

på bordet.

Carl: Utsedd till expertgruppen i Vattenskoterutredningen.

Stellan: Sammanslagningen till Gävleborgs Båtförbund pågår och första möte

kommer att hållas i januari. Därefter planerar de att åka runt till klubbarna för att se

hur miljöarbetet fortskrider.

Lotta: Inget nytt.

Hans J: Västkustens Båtförbund önskar att miljökommittén presenterar ett

uttalande gällande kopparfärger.

6. Avrapportering
- Miljösamordnare i förbunden (länk)

o Utvärdering av halvårsavstämning

▪ Det tar ett tag innan man hittar formen för dessa möten,

men bra redovisningar från miljösamordnarna. Ungefär

hälften deltog. Funktionsadress upprättad. Viktigt att

kommittén förhåller sig till att förbunden har kommit olika

långt i miljöfrågorna.

▪ Kan finnas ett behov att på nytt skicka ut rollbeskrivningen

för miljösamordnarna i båtförbunden och eventuellt även en

rollbeskrivning för miljösamordnarna i båtklubbarna.

- Revidering av handböckerna



o Hamnboken: Texterna är skickade till juridiska kommittén som

verkar ha problem att komma åt filerna i Drive. De har erhållit

filerna i word-format men inte återkopplat. Arbetet har därför

stått stilla ett tag. Det handlar dels om mallar för avtal och dels om

det nya avsnittet om skrotbåtar som behöver juridisk översyn.

Bengt H tar kontakt med Bengt Gärde.

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

b. XRF-projekt i Värmland

c. Motioner 2021

d. Öppet brev om information om känsliga bottnar i sjökort

e. Skrotning av tvåtaktare

8. Miljökommitténs verksamhet hösten 2021
a. Miljöpris

i. Nomineringstext (länk)

1. Miljökommittén beslutar att fastställa

nomineringstexterna.

ii. Meddela vinnare

1. Arbetsgruppen får i uppdrag att meddelar vinnarna av

miljöpriset.

iii. Diplom och utbetalning

1. Diplom fixar Carl R. Offentliggörande, överlämning av

diplom och utbetalning i samband med båtmässan i

Älvsjö. Arbetsgruppen ansvarar för överlämnandet.

2. Carl R hör med Carl Z om kommunikationsplan för

offentliggörandet av pristagarna, artikel i Båtliv mm.

b. Förslag till strategi för Svenska Båtunionens långsiktiga

miljöengagemang

i. Arbetsgrupp har möte 14/12 efter miljökommitténs möte.



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

i. Förslag på aktiviteter och verksamhet fastställs.

ii. Förslag till budget 2022 fastställs.

10. Miljökonferens 2022
a. Förslag på datum 17/2 2022

i. Datumet fastställs.

b. Erfarenheter från konferensen 2021?

i. Kommittén får i uppdrag till nästkommande möte att lämna

input.

c. Förslag på talare (kladd)

i. Kommittén lämnar synpunkter på talare. Preliminär talarlista

skapad - Carl börjar ta kontakt.

d. Arbetsgrupp?

i. Inget behov av arbetsgrupp.

11. Övriga frågor
a. Träffa finska motsvarigheten till Miljökommittén

i. Miljökommittén är positiva till att träffa den finska

motsvarigheten.

b. Ställningstagande i kopparfrågan

i. Carl har tagit fram ett utkast. Kommitten har till ikväll på sig att

lämna synpunkter. Hans J redogör för kommitténs

ställningstagande på US-mötet den 16/12.

c. Miljökommitténs deltagande på Stora Båtklubbsdagen i Göteborg 5

februari 2022

i. Kommittén ser inte fördelarna med att enbart delta, men

däremot kan de tänka sig att delta om arbetsgruppen för

Hamnboken kan presentera det reviderade materialet. Detta

under förutsättning att materialet är klart tills dess.



12. Nästa möte
a. Besluta om datum för våren 2022

i. Nästa möte beslutas äga rum den onsdagen 19 januari kl 09:00

- 11:00

ii. Förslag på övriga tider är:

1. 16 februari kl 09:00 - 11:00

2. 9 mars kl 09:00 - 11:00

3. 30 mars kl 09:00 - 11:00

4. 20 april kl 09:00 - 11:00

5. 11 maj kl 09:00 - 11:00

6. 1 juni kl 09:00 - 11:00

13. Mötet avslutas

Hans J avslutar mötet.


