
Minnesanteckningar Miljökommitténs möte 9 mars 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, Stellan Dahlberg

1. Mötets öppnande

Hans Johansson öppnar mötet.

2. Val av sekreterare

Carl Rönnow väljs till sekreterare.

3. Fastställande av dagordning

Dagordning fastställs.

4. Föregående minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna.

5. Bordet runt

Bengt H: Mycket årsmöten att ta del av och förbereda.

Stellan: Mycket årsmöten. Träff vid Höga Kusten för förbunden längst kusten norr

om Gävle, genomgång av motioner med mera inför båtriksdagen. Kommer att leda

ett utskott på båtriksdagen.

Bengt F: Mycket frågor om drivmedel efter miljökonferensen inom förbundet -

svårt att veta vad som gäller. SBU bör ta fram rekommendationer.



Jimmy: Stockholms stad har tagit fram förslag till ny policy för fritidsbåtar.

Förslaget är ute på remiss och beslut kommer att tas i nämnden i juni. Överlag bra

förslag. Deltagit på informationsmöte om inrättandet av en Nationalpark på

Nämndö av länsstyrelsen - information skickades ut till kommittén innan detta

möte.  Ser inte ut att påverka tillgängligheten för båtägare - men kanske mer

anvisningar om toaletter mm ute på öarna.

Lotta: Strategimöte.

Carl: Reflektioner om miljökonferensen. Hans: Bra men kanske lång. Krångligt om

marksaneringar. Oklarheter kring drivmedel. För- och nackdel med att ta upp stora

frågor som kommer påverka båtklubbarna ekonomiskt. Jimmy: Bra men skulle

också vara tillfredsställande med närmare kontakt med båtklubbarna för att höra

om deras utmaningar, kanske i annat forum eller i break-out rooms. Bengt H: Bra,

på detta sätt når vi ut till många fler båtklubbar/funktionärer.

Besöker Västernorrlands Båtförbund på söndag för att prata båtmiljö.

Hans: Ordförandekonferens inför båtriksdagen. Framför allt fokus på stadgar och

avgifter, uppdatering av visionen.

6. Avrapportering
- Miljösamordnare i förbunden (länk)

o Fortfarande 6 båtförbund som saknar miljösamordnare. Hans och

Carl söker kontakt med de förbund som saknar miljösamordnare

under båtriksdagen.

- Revidering av handböckerna

o Hamnboken: Överlämnad till kansliet samt till Lisa Lundstedt

(Bottenvikens kommunsamverkan) för synpunkter. Kansliet

kommer faktagranska och korrläsa inom två veckor. Till Ejheden

för offert på layout. Tidsplan är att Hamnboken ska vara klar efter

sommaren.

o Egenkontroll: Nuvarande material ser bra ut och tagits emot väl.

Detta är mer eller mindre klart, ligger hos Carl Z för



färdigställande. Vattenskoter och RIB-båt ska läggas till under

senare skede. Arbetsgruppen behöver ta in kompetens för detta.

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

b. Öppet brev om information om känsliga bottnar i sjökort

c. Skrotning av tvåtaktare

i. Ny projektidé om att motortillverkare ger premie vid inköp av

ny motor om en båtägare lämnar in en gammal fyrtaktare med

förgasare. Kommittén tycker projektidén är bra.

8. Miljöpris
a. Utdelning

i. Pris delas ut på båtriksdagen 26/3 varav den ena vinnaren kan

delta fysiskt och den andra digitalt. Pressmeddelande går i

samband med utdelning. Artikel i Båtliv + information om att

man kan nominera för 2023.

ii. Carl skriver pressmeddelande och underlag till artikel.

9. Förslag till strategi för Svenska Båtunionens långsiktiga
miljöengagemang

Arbetsgruppen hade möte 8/3. Carl tar fram en skiss med övergripande beskrivning

som sedan bakar ner till strategiska mål på kort och lång sikt. Skillnad på vision och

mål - och huruvida de är nåbara. Carl bjuder in till nästa möte.

10. Miljökommitténs verksamhet 2022
a. Verksamhetsplan (prioriteringar)

i. Förstudie markföroreningar

ii. Känsliga bottnar

iii. Revidering miljöprogrammet



iv. Projekt båtbottenfärger

11. Remiss Mottagningsdirektivet (länk)

Carl: Utkast på remissvar skickas ut inom kort - önskar snabb feedback från

kommittén. Önskar också input från kommittén om hur situationen ser ut i deras

egen båtklubb - om de har en avfallshanteringsplan och hur ofta de får tillsyn.

Avfallsplan: Ja/Stellan Ja/Lotta Ja/Bengt H Ja/Bengt F Ja/Jimmy Ja/Hans

Tillsyn: 1 gång/år/Stellan vart tredje år/Lotta aldrig/Bengt H aldrig/Bengt F

vartannat år/Jimmy aldrig/Hans

12. Övriga frågor
a. Ytterligare ledamot till kommittén?

i. Carl har tagit första kontakt och väntar på svar.

b. Stora Båtklubbskvällar 15 & 17/3

i. Inbjudan kommer att skickas ut inom kort. Carl håller ett

föredrag om skrovsanering den 15/3.

c. Kommentar från Stellan Dahlberg som inte kunde delta

i. XRF-rapporten är under slutbearbetning. Stråvalla båtklubb

har problem med muddring och hantering av muddermassor -

ett generellt problem som SBU behöver tackla. Inväntar svar

från båtklubbarna gällande avfallsplan och tillsyn.

d. Vattenskoterutredningen

i. Expertmöte fredag 11/3. Utredningen har presenterat tre olika

förslag att ta ställning till. Samtliga förslag innebär att

vattenskoterförordningen upphävs. Ett förslag innebär

utpekande av områden där vattenskoter inte är tillåtet och ett

förslag innebär ett generellt förbud för vattenskoter och

utpekande av områden där vattenskoter är tillåtet.

e. Podd



i. SBU och Svenska Sjö söker samarbeten för att starta en

båtlivspodd. Inget är klar i dagsläget men dialog med olika

poddare pågår.

13. Nästa möte

Nästa möte är den 30 mars kl 09:00 - 11:00.

14. Mötet avslutas

Hans Johansson avslutar mötet.


