
Minnesanteckningar Miljökommitténs möte 30 mars 2022

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

1. Mötets öppnande

Hans J öppnar mötet.

2. Val av sekreterare

Carl R väljs till sekreterare.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

4. Föregående minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna.

5. Bordet runt

Stellan D: Jämförande studie mellan XRF och skrapprover klar och skickad till

kommittén. Rapporten innehåller en hel del intressanta resultat kring

XRF-metodens tillförlitlighet. Eventuellt ska en artikel skrivas till Båtliv.

Arbete pågår med att upprätta ett kontaktnätverk för båtklubbarnas

miljösamordnare inom förbundet. Även haft årsmöte och det finns intresse för

utbildning inom miljöfrågor. Planering för detta pågår.



Stellan S: Kick-off med Gävleborgs förbund tillsammans med

kommunrepresentanter. Överlag mycket bra möte och en bra början på det nya

förbundet. Miljöutbildning med klubbarna önskas och kommer planeras.

Förtroendeuppdrag på Båtriksdag i Karlstad.

Bengt F: Bra Båtriksdag. Årsmöte i Blekinge nästa vecka, kick-off för

miljösamordnare i båtklubbarna. Avser att planera in en miljöutbildning.

Bengt H: Många årsmöten nu. Miljösamordnare finns i flertalet båtklubbar.

Carl: Båtriksdag och utdelning av miljöpris. Mottagningsdirektivet inlämnat.

Många frågor om analysresultat från skrapprover.

Hans: Båtriksdag och arbete inom US. Bra om alla läser rapporten från Stellan D

om XRF och skrapprover tills nästa möte.

6. Avrapportering
- Miljösamordnare i förbunden (länk)

o Carl hör av sig till de förbund som inte har utsett en

miljösamordnare.

- Revidering av handböckerna

o Egenkontroll fritidsbåt: Verktyget “Egen säkerhetskontroll” är nu

live på Svenska Båtunionens hemsida (länk). Kansliet har

uppdraget att kommunicera ut materialet, men tar gärna hjälp från

förbunden att sprida informationen. Arbetsgruppen fortsätter

arbetet med vattenskoter och RIB.

o Hamnboken: Hamnboken är lämnad till kansliet. CR har i uppdrag

att faktagranska och CZ ska korra. Målsättning att det ska vara

klart inom ett par veckor. Därefter layout och formgivning.

Eventuellt behöver bilder uppdateras.

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

b. Öppet brev om information om känsliga bottnar i sjökort

c. Skrotning av tvåtaktare

https://batunionen.se/sjosakerhet/saker-bat/egen-sakerhetskontroll/


d. Strategi för SBU långsiktiga miljöengagemang

8. Miljöpris
a. Utdelning, pressmeddelande och artikel i Båtliv

i. Carl delade ut miljöpriset på Båtriksdagen och lämnade över

diplom. Utbetalning sker inom kort. Utkast till

pressmeddelande finns, men bild tillsammans med en av

pristagarna behövs innan det skickas ut. Därefter artikel till

Båtliv #3 som också informerar om att nominering till 2023 års

miljöpris är öppen.

9. Miljökommitténs verksamhet 2022
a. Verksamhetsplan (prioriteringar)

i. Förstudie markföroreningar

ii. Känsliga bottnar

iii. Revidering miljöprogrammet

iv. Projekt båtbottenfärger

v. Hamnboken

Carl: Arbetsgrupper behöver tillsättas och jobba aktivt med en eller några av ovan

listade frågor. Kommitténs ledamöter får i uppdrag att till nästa möte återkomma

med om det finns tid/resurser att avsättas.

10. Kommunikationsplan 2022 (länk)
a. Genomgång av kommunikationsplan för 2022. Uppdateras kvartalsvis

för att säkerställa att kommittén håller angivna tidsramar.

11. Övriga frågor
a. Ytterligare ledamot till kommittén?

i. Carl skickar påminnelse.

b. Instruktionsfilmer för skrovsanering



i. Carl har varit på Stockholms Segelsällskap som håller på att ta

fram instruktionsfilmer om hur ett båtskrov ska saneras i

enlighet med Transportstyrelsens rekommendation.

c. Eriksbergs Boatshow

i. CR, CZ och Peter K åker ner till Eriksbergs Boatshow 8-9 april.

CR kommer att hålla två föredrag på temat hållbart båtliv.

d. Havstulpanvarningen

i. Bordläggs till nästa möte.

e. Mottagningsdirektivet

i. Carl går igenom Svenska Båtunionens ståndpunkter i yttrandet.

Diskussion om hur ett krav på avfallshanteringsplan ska spridas

till samtliga båtklubbar och hur vi säkerställer att båtklubbarna

nås av informationen - exempelvis bör båtklubbens

registrerade e-postadress i BAS inte vara kopplad till en

enskild person utan till en inkorg som flera personer i

båtklubben kommer åt.

12. Nästa möte

Nästa möte är den 20 april 09:00 - 11:00.

13. Mötet avslutas

Hans J avslutar mötet.


