
Minnesanteckningar Miljökommitténs möte 19 oktober 2022

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

1. Mötets öppnande

Carl öppnar mötet.

2. Val av sekreterare

Carl väljs till sekreterare.

3. Fastställande av dagordning

Dagordning fastställs.

4. Föregående minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna.

5. Bordet runt

Jimmy: Stockholms stad har antagit en policy för fritidsbåtar och SMBF har fått

genomslag på ett par punkter, bla gällande tillgång till fossila bränslen, fler

toaletter och ökad tillgång till kommunala ramper. Dock ny majoritet i staden vilket

kan påverka stadens fokus och inriktning gällande båtklubbar.



Lotta: Anmäld till SMBF miljökonferens och WS Eko Marina i Stockholm. Möte med

arbetsgruppen för miljöpris 2023. Möte med Curt L inom ramen för arbetsgrupp

markföroreningar samt tagit del av rapport från Uppsala Universitet.

Bengt H: Arbete påbörjat med miljöpriset 2023. Vattendagar med limnologer i

Karlstad häromveckan. Fokus våtmarker. Exkursion med KB Båtklubb tillsammans

med Västerbottens båtförbund och Bottenvikens kommunsamverkan.

Stellan S: Noterat att strömmingen är helt borta i kustbandet, negativ utveckling

för både miljön och företag. Inom förbundet pågår arbete med nya konstellationer -

många klubbar behöver hjälp med framtagande av miljöplaner mm.

Uppföljningsmöte inom arbetsgruppen för egenkontroll fritidsbåt.

Stellan D: Arbete inom förorenad mark. Inom Västkustens Båtförbund pågår arbete

med att stärka kontakten med båtklubbarna. Medlemsmöten inom snar framtid, bla

med fokus på miljö. Varit med på WS Eko Marina i Göteborg. Deltagit i XRF-projekt.

Bengt F: Blekinge BF har deltagit i Karlshamn Boatshow och visat på fördelarna

med att vara med i en båtklubb. Lågt intresse för båtmiljöfrågor på mässan.

Carl: Deltagit i Båtlivspodden nr 12 - Hållbart båtliv.

6. Avrapportering
- Revidering av handböckerna

o Hamnboken

▪ Korrektur av CZ. Peter fixar avtalen.

▪ CR skickar ut till utkastet till MiK.

- Arbetsgrupp markföroreningar

o Förslag till målbeskrivning

o Direktiv för arbetsgrupp

▪ Arbetsgruppen har kommit till den punkt att arbetet

behöver förankras ordentligt inom organisationen,

exempelvis av US, på UR eller BRD. Viktigt att det avsätts

resurser/medel då extern kompetens kan behövas.

▪ Därefter forma ny arbetsgrupp som ska ta arbetet vidare.



▪ CR berättar att markfrågan kommer att diskuteras på UR

och tar upp den då. Nytt strategiskt mål kan behövas.

▪ Avvakta info från Eko Marina så att vi inte arbetar dubbelt.

- Arbetsgrupp miljöpriset 2023

o Arbetsgruppen har haft ett första möte och ska ta fram en

nomineringstext till mitten av november.

7. Tidigare bordlagda frågor
a. Citat och bilder till Båtmiljö.se

b. Öppet brev om information om känsliga bottnar i sjökort

c. Skrotning av tvåtaktare

d. Tätare samarbete med juridiska kommittén

e. Strategi för SBU långsiktiga miljöengagemang

i. Genomgång mötet 9 november

f. XRF ställningstagande

i. CR arbetar med ett nytt ställningstagande och

processbeskrivning

g. Mall för saneringsintyg

h. Avstämning kommunikationsplan/verksamhetsplan 22

8. Länsstyrelsens beslut - tillämpning

CR har tagit fram utkast till text som ska förtydliga vad länsstyrelsens beslut

innebär för båtklubbarna. Texten är skickad till Curt L och Bengt G för granskning

och MiK har möjlighet att komma med input - exempelvis om någon relevant

frågeställning saknas. Avsikten är att texten ska med i Båtliv #6.

9. Fysisk träff
a. Fysisk träff planeras till onsdagen den 30 november för att kunna

diskutera VP2023 mm.

b. Preliminärt upplägg



i. Aktivitet 10-12

ii. Lunch 12-13 på SBU kansli

iii. Workshop VP2023 13-17

iv. Middag 18

c. CR återkommer med detaljerat program. För de ledamöter som bor

utanför Stockholm - kika på resa och boende redan nu.

10. Eko Marina
a. Referat från WS i Göteborg 10/10

i. Prototyp håller på att tas fram för betatest. Mer fokus på en

plattform som ska fungera som stöd för båtklubbarnas

miljöarbete - och till kommunerna vid inspektion - än ett

certifieringssystem. Fortfarande oklart hur plattformen ska

driftas och finansieras.

b. Ståndpunkt inför WS i Stockholm 26/10?

i. Vara delaktiga men tona ner och förankra. Se till att

plattformen är till gagn för våra medlemmar. Eventuell koppling

till BAS behöver ses över.

ii. Carl och Stellan deltar fysiskt, Lotta via länk.

11. Övriga frågor
a. Nationell Båtmiljökonferens på Marstrand 2023?

i. Kommittén är positivt inställd till en konferens men det måste

finnas något nytt att presentera och diskutera.

b. Hur påverkar nybildade Båtliv Sverige vår verksamhet?

i. Det kommer inte påverka vår verksamhet i dagsläget, men

möjligen gemensamma debattartiklar eller annan form av

påverkansarbete framöver.

c. Båtmässorna

i. Kommitténs ledamöter får i uppdrag att fundera på tid och

engagemang till mässorna i Göteborg och Alvsjö.



ii. US har beslutat att alla kommittéer behöver ställa upp och vara

delaktiga på något sätt.

12. Nästa möte

Nästa möte är den 9 november kl. 09:00 - 11:00.

13. Mötet avslutas

Carl avslutar mötet.


