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SBU SJÖSÄKERHETSKOMMITTE  

Telefonmöte 2018-09-05 kl.20:00 – 20:45  

Närvarande:   Hans Öhlund, sammankallande 

 

 Roland Nyqvist  

 Sven Andersson 

 Krister Storm 

 Christer Friedh 

 Inger Högström-Westling.  delvis 

Förhinder: Henrik de Vries  

  

 

1. Öppnande. Efter upprop öppnades mötet av Hans Öhlund som hälsade närvarande välkomna 

till dagens telefonsammanträde. 

  

2. Sekreterare  

för mötet 

Till att föra dagens protokoll utsågs Sven Andersson 

  

3. Protokoll från 

föregående 

sammanträde. 

Protokollet från föregående sammanträde kommenterades kort var efter det lades 

med godkännande till handlingarna. 

  

4. Närvaro på UR Kommittéledamot som deltager på UR eller BR kan, om man inte deltager för sitt 

förbunds räkning, resa på respektive kommittés bekostnad .  

  

5. Verksamhets-

plan 2019 

Underlag till verksamhetsplan skickas ut till resp. kommitté av Peter Karlsson, vilket 

skall vara kansliet tillhanda senast v. 38. 

Verksamhetsplanen för 2018 presenterades som mall för att ligga till grund för 2019 

års verksamhetsplan. H.Ö fick i uppdrag att revidera planen i tillämpliga delar, bl.a. 

att inte benämna verksamhet som ”Säkerhetsbesiktning” utan det ska stå 

”Säkerhetskontroll”. Förslag till 2019 års plan skickas ut till kommittén under v.37. 

  

6. Promemorian 

ang. vatten-

skoters 

H.Ö har föredragit kommitténs svar på promemorian. Svaret stämmer i stort 

överens med styrelsens uppfattning och tidigare svar i samma ärende. 

SBU´s svar på promemorian skall vara Regeringskansliet tillhanda senast 23/11. 

SBU´s svar föredrages på UR för ev. smärre redigeringar.   

Christer framförde vissa synpunkte på promemorian ang. Vattenskotters och 

hänvisade till SBU´s tidigare svar i ärendet. H.Ö undersöker om det finns kopia att 

tillgå på det tidigare svaret och skickar över detta till kommittén och för även i 

uppdrag att sammanställa ett fylligare och sakligt svar. 
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7. Övriga frågor Fanns inga till behandling 

  

8. Nästa möte Nästa möte beslutades att avhållas som telefonmöte tisd. den 18 sept. Kl. 20:30 

  

9. Avslutning Vidare förekom ej. 

Sammanträdet avslutades. 
 

  

  

 

Vid protokollet Justeras 

  

Sven Andersson Hans Öhlund 

 


