
Minnesanteckningar Miljökommitténs möte 9 november 2022

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

1. Mötets öppnande

Hans Johansson 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

Stellan: Höstmöte i VBF - miljöpunkterna berörde ffa. förorenad mark.

Medlemsmöte imorgon för klubbarna i södra Halland, fokus kommer att vara på

båtbottenhantering.

Bengt H: Inom kort möte med vattenmyndigheten inom ramen för vattenrådet.

Annars inget nytt.



Jimmy: Deltagit i workshop i projektet Nationalpark Nämdö. SMBF miljökonferens

8 december, 70 anmälda.

Bengt F: Föreslagen att bli ordförande i Blekinge Båtförbund. Inom miljösidan

ligger förbundet långt efter det miljöarbete som bland annat sker i Stockholm.

Målsättning om att visa på goda exempel. Det finns en upplevd ångest över både

kostnad och tid i miljöfrågorna, vilket kan motbevisas med goda exempel från

andra klubbar.

Lotta: Årsmöte i båtklubben. Deltog i workshop Eko Marina. Formulerat nominering

för miljöpriset 2023.

Hans J: Ägnat tid åt att diskutera arrendeavtal med Stockholms stad. Finns en

önskan om längre arrendeavtal för att möjliggöra investeringar hos klubbarna -

miljöfrågorna viktig aspekt.

Carl: Planering inför UR. Workshop om XRF.

6. Avrapportering
- Revidering av handböckerna

o Hamnboken

▪ Jimmy har haft diskussion med CZ om detaljer.

▪ Ska till tryck idag 9/11.

▪ Hans J föredragande om hamnboken på UR.

- Arbetsgrupp markföroreningar

o Arbetsgruppen har valt att inte gå längre än senast. Nu bör det

snarare finnas en större arbetsgrupp för att driva arbetet vidare.

o Workshop Eko Marina 26/10 - arbetet med att ta fram en plattform

för egenkontroll för båtklubbarna pågår fram till mars 2023.

Kommittén finner det lämpligt att avvakta och följa arbetet med

Eko Marina 4 för att inte arbeta dubbelt. Eventuellt ta vid om

projektet inte får ytterligare medel.

- Arbetsgrupp miljöpriset 2023

o Arbetsgruppen har formulerat nominering till en vinnare.

Formuleringen kommer delges kommittén.



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. Mall för ren båtbotten

i. Mall framtagen för att underlätta båtklubbarnas arbete med

intyg/godkännande för ren båtbotten. Avsikten är att

båtklubbarna ska kunna sätta sin egen logga på mallen samt

att inte låsa in båtklubbarna till att bara godkänna exempelvis

XRF som mätmetod.

ii. Kommittén får i uppdrag att lämna synpunkter till

nästkommande möte.

f. Avstämning kommunikationsplan/verksamhetsplan 22

8. Strategi för SBU långsiktiga miljöengagemang

Kommittén beslutar att fastställa strategin och skicka den till US.

9. XRF ställningstagande och Unionsråd 2022 (länk)

Genomgång av en processbeskrivning som ska verka som underlag till kommitténs

ställningstagande gällande XRF och hantering av båtbottnar. Förslaget kommer att

behandlas av US och tas upp på Unionsrådet.

Kommittén får i uppdrag att se över processbeskrivningen och lämna synpunkter till

nästkommande möte, både gällande innehåll och layout.

10. Fysisk träff 30 november
a. Preliminär dagordning kommer



11. Båtmässor 2023
a. Bemanning Göteborg

i. Stellan D och Bengt H = 7-8 feb.

b. Bemanning Älvsjö

i. Hans J och Jimmy = 16-17 mars

ii. Bengt H/Bengt F back up.

c. Aktiviteter och budskap

i. Samma som 2019? Eller behöver vi skapa egen arbetsgrupp för

mässan? Carl hör med mässgruppen om vem som är ansvarig

för aktiviteterna.

12. Övriga frågor
a. Eko Marina - referat från WS i Stockholm 26/10

i. Se punkt 6 - avrapportering.

b. Halvårsavstämning med miljösamordnare 23/11

i. Carl skickar ut en påminnelse i nästa vecka

ii. Förslag på ämnen att avhandla:

1. Eko Marina

2. Sollentuna-fallet

3. Hamnboken

4. Summering av diskussioner från UR

5. Kommunikation

6. Båtbotten/ställningstagande/”julgran”

7. Få med provinsen - enklare tips som är lätta att följa

13. Nästa möte

Nästa möte är internat den 30 november med start kl. 10:00.

14. Mötet avslutas
Hans avslutar mötet.


