Pershagens BK, Extrainsatt Styrelsemöte
Datum och tid: 2019-02-19
Plats: Klubbhuset/Hamnvägen
Närvarande:
Thomas Adler, ordförande (x)
Anneli Bill, kassör (x)
Anders Jensen, bryggfogde ()
Frank Hansen, suppleant (x)
Christer Hjelmfeldt, suppleant ()
§1

Jarmo Järvinen, ledamot, slipchef (x)
Anders Lundgren, ledamot ()
Seppo Liimatainen, vice bryggfogde ()
Magnus Eriksson, sekreterare (x)

Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.
§2

Förslag till dagordning

Dagens möte är ett extrainsatt styrelsemöte med anledning av nya regler för bottenfärger i saltsjön
och mälaren.
Mötet godkänner dagordningen.
§3

Föregående protokoll

Sekreteraren förklarar att föregående protokoll tyvärr ännu ej ar upprättat. Protokollet godkänns på
nästa styrelsemöte.
§4

Nya miljöregler för båtklubbar och båtägare
•

•
•

Frank rapporterar från sitt möte med kommunen 11/2.
o Miljökontoret har en målsättning att verifiera att inga båtar med tributyltenn (TBT)
eller andra förbjudna bottenfärger skall sjösättas efter 1 Januari 2021. Det åligger
Pershagens båtklubb att upprätta en utfasningsplan som skall vara miljökontoret till
handa senast 31 Augusti 2019.
o Utfasningsplanen skall innehålla följande punkter:
▪ Inventering (klubben skall veta vilka båtar som är byggda 1995 eller tidigare).
▪ Provtagning (klubben skall ha en tidsatt plan för provtagning)
▪ Sanering (klubben skall ha en tidsatt plan för sanering samt beskrivning av
vilka metoder som får användas inom klubbens område)
o På mötet så berättade ordförande i Viksjö båtklubb hur de hade gjort sin sanering.
Det hade provat lite olika metoder och det som de hade använt mest var att torrslipa
båtarna och ta hand om avfallet. Vissa färger går även att skrapa bort.
o Det är klubbens ansvar att klubbens medlemmar följer reglerna. Om en medlem inte
följer reglerna så kan klubben bli ålagda substantiella viten (sexsiffriga belopp).
o Miljökontoret kommer att inspektera Pershagens båtklubb 30/4 och då förväntas vi
ha en miljöpolicy och en avfallsplan.
o SBS skulle bjuda in en konsult från SBU för att informera styrelsen mera i ämnet.
o En provtagning för TBT kostar 800-900 kr.
Mötet diskuterade hur vi skall informera klubbmedlemmarna på ett bra sätt.
Mötet diskuterade hur vi kan garantera att en båt verkligen är fri från förbjudna färger.

•
•
•
•
•

Ett förslag är att prata med SBS och se om vi skulle kunna samutnyttja den metoden som de
sänker använda.
Ordförande tar på sig att kolla i medlemsregistret för att bedöma hur många båtar som är
äldre än 1995 eller vilka som vi saknar uppgifter på.
Ordförande skissar på ett informationsmejl till klubbens medlemmar.
Mötet beslutar att vi kommer att gå ut med mer information till medlemmarna på årsmötet.
Vi behöver starta upp en arbetsgrupp som tar på sig att börja ordna med all aktiviteter ovan.
Målet är att kunna presentera en arbetsgrupp så fort som möjligt.

§5

Övriga frågor

§6

Nästa styrelsemöte
•
•
•
•

§7

Nästa styrelsemöte, 12/3 19:00.
Årsmöte 26/3 19:00 i klubbstugan.
Sjösättning 4-5 Maj
Styrelsemöte 14/5 19:00, 27/8 19:00, 29/10, x/12
Mötets avslutande

