Minnesanteckningar Miljökommitténs möte 19 januari 2022
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

Stellan: Kick-off med Gävleborgs Båtförbund inställd pga ökad smittspridning.
Egenkontroll fritidsbåt snart helt klar. Arbetet överlämnat till Carl Z som har tagit
fram en fin digital produkt. Avstämningsmöte imorgon 2022-01-20.
Lotta: Arbetsgruppen är klara med miljöpriset.
Bengt F: Kontaktad av journalist angående skrotningspremie om detta är infört.
Carl svarar nej, men det är kopplat till HaV åtgärdsprogram.

Bengt H: Inget nytt.
Jimmy: I Sollentuna har båtklubbar fått föreläggande om att XRF-mäta båtar.
Båtklubbarna har avvisat detta, men nu ställer kommunen nya krav. Båtklubbarna
avser att överklaga. Enskild båtklubb har även fått en faktura på ovanlig hög avgift
för kommunal tillsyn, som också kommer att överklagas.
Hans J: Stockholms stad ska lämna förslag på ny strategi för tillsyn av fritidsbåtar
till miljönämnden den 27 januari. Därefter beslut om i kommunfullmäktige.
Carl: Håller på att skriva en artikel till Båtliv om resultatet från 2021 års
XRF-mätningar. Kommer göra en sammanställning av åtgärdsprogrammet för
havsmiljön som berör oss.

6. Avrapportering
- Miljösamordnare i förbunden (länk)
o Funkar funktionsadressen?
▪

Carl bekräftar att adressen funkar.

o Behov av att skicka ut rollbeskrivning till miljösamordnare i
båtförbund resp båtklubb?
▪

Inom ramen för Hamnboken finns rollbeskrivning för
miljösamordnare i båtklubb. Avvakta tills Hamnboken är
klar, därefter skicka ut separat information om
rollbeskrivningen till miljösamordnare i förbunden.

o Namnbyte på miljösamordnare i båtklubb?
▪

Diskussion om ev namnbyte. Namnet bör inte föreställa att
ansvaret för miljöfrågorna ligger på en enskild person, utan
på hela styrelsen.

o Ytterligare påminnelse till de förbund som ännu inte har utsett?
▪

Hans J och Carl tar upp frågan. I detta skede behövs
personlig kontakt med berörda förbund.

- Revidering av handböckerna
o Hamnboken: Förslag på nytt namn i enlighet med
mottagningsdirektivet - Hamnboken för fritidsbåtshamnar?

Hamnboken behöver också uppdateras efter nya förslag i
mottagningsdirektivet som troligtvis kommer implementeras.
Rutin för uppdatering av innehåll håller på att tas fram. En hel del
material finns kvar att arbeta med, exempelvis el. Gruppen arbetar
vidare med att sammanställa de ändringar som är gjorda. Inom 1
månads tid bör ett utkast kunna skickas till arbetsgruppen och
kansliet.

7. Bordlagda frågor
a. Citat och bilder till Båtmiljö.se
b. XRF-projekt i Värmland
c. Motioner 2021
i. Carl går snabbt igenom listan på inkomna riksdagsmotioner.
Dessa kommer att behandlas i riksdagen under våren.
d. Öppet brev om information om känsliga bottnar i sjökort
e. Skrotning av tvåtaktare

8. Miljökommitténs verksamhet hösten 2021
a. Miljöpris
i. Diplom och utbetalning
1. Båtmässan i Älvsjö inställd, då priset skulle ha delats ut.
Förslag från Lotta: Youtube-klipp där man träffar och
överlämnar priset - som kan gå ut i samband med
pressrealse. Därtill artikel och bild i Båtliv.
Förslag från Hans: Dela ut priset på båtriksdagen.
Carl kollar med Peter ang möjlighet att dela ut priset på
båtriksdagen och med CZ gällande datum för båtliv.
b. Förslag till strategi för Svenska Båtunionens långsiktiga
miljöengagemang
i. Carl återkommer med förslag på tid för nytt möte.

9. Miljökommitténs verksamhet 2022
a. Verksamhetsplan
i. Miljökommittén fastställer verksamhetsplan för 2022
b. Budget
i. Miljökommittén fastställer budget för 2022
c. Verksamhetsberättelse
i. Miljökommittén fastställer verksamhetsberättelse för 2021

10.

Miljökonferens 2022
a. Anmälan nu öppen (länk)
i. Carl ber kommitténs ledamöter att anmäla sig.
ii. Stellan kallar Bengt H, Jimmy och Hans till möte för att ta fram
lämpligt innehåll för passet om Hamnboken.
b. Ställningstagande till förslag från Hempel
i. Miljökommittén positiv till Hempels förslag om utdelning av
rabattkod till deltagarna, men att det tydligt ska framgår att
miljökommittén är neutral till vilken båtbottenfärg som
respektive båtägare använder, så länge den är tillåten att
använda i det vatten båtägaren har sin hemmahamn.

11.

Övriga frågor
a. Ställningstagande i kopparfrågan
i. Miljökommitténs fastställer förslaget på ställningstagande i
kopparfrågan. Carl skickar texten till US.
b. Rapport från Vattenskoterutredningen
i. Carl lämnar rapport från fredagens möte med
Vattenskoterutredningen.
c. Remiss Mottagningsdirektivet (länk)
i. Carl uppmanar kommitténs ledamöter att läsa igenom
direktivet. Carl återkommer med utkast på remissvar.
d. Båtmässan i Göteborg och Älvsjö, tillika fysisk SKBD, är inställda.

i. Carl stämmer av med Peter och CZ om digital variant av SKBD.
e. Behov av ytterligare ledamot till kommittén?
i. Förslag från Västkustens BF att Stellan Dahlberg ska ingå i
miljökommittén. Kommittén ställer sig bakom beslutet och Carl
bjuder in Stellan till nästa möte.

12.

Nästa möte
a. Kommittén fastställer följande datum för våren 2022. Carl skickar
inbjudan.
i. 16 februari kl 09:00 - 11:00
ii. 9 mars kl 09:00 - 11:00
iii. 30 mars kl 09:00 - 11:00
iv. 20 april kl 09:00 - 11:00
v. 11 maj kl 09:00 - 11:00
vi. 1 juni kl 09:00 - 11:00

13.

Mötet avslutas

Hans avslutar mötet.

