
Miljöpolicy  
Beslutad vid medlemsmöte den 26 september 2012, kontinuerligt reviderad utifrån nya 

miljökrav, senast 9 april 2019. (Senaste ändringarna rödmarkerade) 

  

Båtklubben S:t Erik är en ideell förening som har som mål att främja båtlivet lokalt samt 

verka för ett gott kamrat- och sjömanskap. För att skapa förutsättningar för en långsiktig och 

framgångsrik verksamhet måste hänsyn tas till klubbens och båtlivets potentiella 

miljöpåverkan på mark, luft och vatten och åtgärder vidtas för att minimera denna belastning 

på miljön. 

 

Båtklubben S:t Erik och dess medlemmar/gäster ska: 

 

 Sträva efter att så långt det är möjligt minimera miljöpåverkan av vår verksamhet 

genom att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtnyttjande, framför allt genom att följa 

de miljöregler och den avfallshanteringsplan som klubben tagit fram samt genom att 

följa gällande miljölagstiftning. 

 Efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter som 

godkänts av myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten, vid båttransporter 

(drivmedel) och vid omhändertagande av avfall. 

 Verka för ökad sopsortering i en utsträckning som är miljömässigt motiverad. 

 

Båtklubben S:t Eriks styrelse ska: 

 

 Ombesörja att klubbens miljöpolicy är känd av alla klubbmedlemmar samt eventuella 

leverantörer och att den görs tillgänglig även för allmänheten och andra berörda. 

 Upplysa medlemmarna om Båtklubben S:t Eriks miljöregler och avfallshanteringsplan 

samt att göra dessa tillgängliga och praktiskt användbara. 

 Fortlöpande revidera arbetet med miljöförbättrande åtgärder och följa eventuella nya 

krav som uppkommer enligt lag eller vedertagen praxis. 

 Vid behov upprätta mätbara mål och handlingsplaner för klubbens miljöarbete så att 

syftet med miljöpolicyn nås, samt att granska klubbens miljöarbete mot dessa 

miljömål. 

 Årligen utse ett miljöombud som på uppdrag av styrelsen ansvarar för att driva 

miljöarbetet enligt ovanstående punkter. 

 

 

Som medlem eller gäst i Båtklubben S:t Erik förbinder man sig att följa denna 

miljöpolicy samt tillhörande mer konkreta miljöregler. 

 

 

OBS!  Ring 112 vid eventuella tillbud på land och i vatten, t ex vid utsläpp eller brand 

 


