SBU SJÖSÄKERHETSKOMMITTE
Telefonmöte 2019-04-23 kl.16:00 – 17:15
Närvarande:

Förhinder:

1.
Öppnande.

2.
Sekreterare
För mötet
3.
Senaste
protokollet
4.
Flytväst kamp.

5.
Resultat på mail

6.
Rapport från
Båtriksdagen.

Hans Öhlund, sammankallande
Sven Andersson
Krister Storm
Henrik de Vries
Roland Nyqvist
Inger Högström-Westerling
Christer Friedh

Mötet öppnadesav Hans Öhlund som hälsade närvarande välkomna till dagens
telefonsammanträde.

Till att föra dagens protokoll utsågs Sven Andersson

Protokollet från vårt senaste möte 2019-04-01 lades efter korta kommentarer med
godkännande till handlingarna

Olika förslag till tillämpning vid utdelning av västar diskuterades.
Beslutades: att Inger Inger H-W och Henrik de V skriver ihop förslag till regler för tilldelning
som presenteras och beslutas av kommittén vid nästa sammanträde.

Resultatatet på det mail som Hans skickat till förbunden och även framfört på Båtriksdagen
angående Båtsäkerhetskontroll och Egen kontroll av fritidsbåt har mottagits med ett
mycket svalt intresse från förbunden. 12 förbund har inte svarat, 7 har svarat att de inte
erhållit mailet?? Medan 3 har återkopplat.
Hans och Sven fick i uppdrag att ta fram ett underlag med frågor så att vi i kommittén kan
ringa upp samtliga förbund för att få deras syn på Båtsäkerhetskontrollen. Efter
sammanställningen, som förhoppningsvis visar hur intresset är för Båtsäkerhetskontroll är,
tas definitiv ställning till om vi ska satsa vidare eller avsluta dessa projekt.

Hans rapporterade kort från årets Båtriksdag som upplevdes som lugn o saklig.
US förslag till beslut av de olika motionerna bifölls
Vid det konstituerande sammanträdet utsågs resp. ordförande till de olika kommittéerna.

Hans utsågs till ordförande för sjösäkerhetskommittén. Hans kommer att kontakta samtliga
nu ingående ledamöter i kommittén för att förhöra sig om resp. intresse att fortsätta i
kommittén. Även ev. nya föreslagna kontaktas.
7.
Medverkan på
Mässor

Henrik framförde synpunkter på SBU´s medverkan på mässorna. För klent och dåligt
materiel som inte är informativt och säljande. SBU har tillsatt en grupp som fått till uppgift
att arbeta fram ett proffsigt material som kan användas vid framtida mässor.

8.
Sjösäkerhets kom. Företogs en kort genomgång av kommitténs verksamhetsplan för 2019.
arbete under året.
9.
Kommitténs
Se punkten 6 ovan.
Sammansättning.
10.
Övrigt

Fanns inga övriga frågor till behandling

11.
Nästa möte

Nästa möte, som även det blir ett telefonmöte, Beslutades avhållas 13 maj kl. 17.15

12.
Avslutning

Vidare förekom ej.
Mötet avslutades och tackades alla för väl genomfört möte.

Vid protokollet

Justeras

Sven Andersson

Hans Öhlund

