Raportti Pohjoismaiden Veneneuvoston kokouksesta 28.4.2017 Palma de Mallorcassa

Puolivuotiskokous ennen EBA:n kokouksia.
Hyvä kokous, jossa lujitettiin yhteistyötä erityisesti Svenska Båtunionen kanssa. Ruotsissa on kielto käyttää
antifouglingia sisävesillä. Veneiden pohjanpesulaitteet ovat yleistyneet Ruotsissa. SBU esitti tutkimuksia
erään venesataman maaperätutkimuksesta. Meidän on todennäköisesti varauduttava näihin asioihin
Suomessa. Norjan malli vanhojen veneiden hävittämiseksi tulee rasittamaan veneenomistajia. Suomen
veneverokaavailu kiinnosti. Tanskassa veneilykoulutus uudistumassa. Ruotsissa vedenalainen melu
puhututtaa, Peter Karlssonin mukaan.

Kokousanti:
Puheenjohtaja Bengt Gärde (SBU, Svenska Båtunionen, Ruotsi) avasi kokouksen ja toivotti Suomen/SPV:n
uuden edustajan tervetulleeksi.
Edellisten kokousten pöytäkirjat hyväksyttiin.
PVN:n (Pohjoismaiden veneilyneuvosto) varsinainen kokous päätettiin pitää 7-9.9 Göteborgissa.
Kokoukseen tullaan kutsumaan kansanedustajia pohjoismaista. Suomesta tullaan pyytämään Harri Harkimo
mukaan.
PVN:n kotisivut uudistetaan. SBU tekee ehdotuksen ja laatii lyhyen historian PVN:stä ja sen tavoitteista.
Jokaiselle jäsenelle varataan paikka omalle esittelylle ja linkeille. Nostoille tehdään paikka kotisivuille. SPV:n
input puuttuu. SBU ylläpitää PVN:n kotisivuja.
Tapaturmatilastot eri pohjoismaista käytiin läpi. Todettiin, että järjestäytyneet veneilijät ovat harvoin
mukana näissä tilastoissa. Suomen osalta tilasto on synkkä. Sisävesien tapaturmat rasittavat.
Alustava budjetti 2017-2018 hyväksyttiin. Budjetin loppusumma on n. 34.000 SEK.
Valmistelut EBA:n kokousta varten:
-

EBA:n varapj:n valinta tapahtuu syksyllä. Erityistä huomioita päätettiin kiinnitettään
siihen, että uusi vpj tulee sisävesiltä. Esitykset jäseniltä 5.9 mennessä.
Baltisen alueen työryhmä. HELCOM:in pöytäkirjat löytvät HELCOM:in sivuilta. SBU nosti
esiin mikromuoviongelman, vedenalaisen melun ja harmaavesin käsittelyn.
EBA:n strategia. Strategiaa on käytettävä juoksevasti toiminnassa ja saavutusten
rekisteröinnissä.
Antifouling- ja biosiidiprojekti. NBR tukee työryhmää.
Pelastusliivit. EBA:n esitys on hyväksyttävissä. SPV ei tue pelastusliivipakkoa, Norjassa on
alle 8 m veneissä sopivan pelastusliivin käyttöpakko.

Muut kysymykset:
-

-

-

”Veneraato”-pantti ja End of Life Boats. Yksimielisyys siitä, että viimeinen omistaja ei ole
vastuussa. Norjassa tulossa veron tapainen maksu veneenomistajille, n. 50 e/v. Valtio
huolehtii ”raadoista” ja varaa n. 1400€/ tuhottava vene. Asiasta on yhteisymmärrys
Norjassa edustajansa mukaan. Ranskassa eri ratkaisu ,ks Ranskan tilanne EBA:n
raportissa.
Suomeen kaavailtu venevero kiinnosti. Tieto nykytilanteesta annettiin kokouksessa.
Veron perusteissa ja laskennassa oli suuria ongelmia. SPV tekee yhteenvedon
lausunnosta ruotsiksi PVN:lle.
Tanskan veneilykoulutus uudistuu. Sertifioitu koulutus siirretään 1.1.2018 valtiolta
yksityiselle toimijalle. Dansk Sejlunion tulee tekemään tarjouksen koulutuksen
järjestämisestä. Muiden pohjoismaiden kokemukset pyydetään Göteborgin
vuosikokoukseen.

Kehitystrendit pohjoismaissa ovat ilmeisesti samansuuntaiset. Suomessa tulemme hieman jäljessä. Tämä
antaa meille hyvän mahdollisuuden reagoida asioihin ennen kuin ne ”räjähtävät” käsiin. Tiedämme mitä
mahdollisesti on tulossa.

Kuopiossa 8.5.2017
Jan Jansson

