
 

     

SBU SJÖSÄKERHETSKOMMITTE 

Telefonmöte 2018-10-29 kl.19:00 – 20:00 

Närvarande:   Hans Öhlund, sammankallande 

                          Roland Nyqvist,   

 Sven Andersson,  

 Henrik de Vries 

 Inger Högström-Westling 

Anm. Förhinder:  Krister Storm  

Ej anm. förhinder. Christer Friedh 

 

1. 

Öppnande. Mötet öppnades, efter upprop, av Hans Öhlund som hälsade närvarande 

 välkomna till dagens telefonsammanträde. 

 

2. 

Sekreterare Till att föra dagens protokoll utsågs Sven Andersson 

För mötet 

 

3.  

Rapporter Sjösäkerhetsrådet 

 HÖ rapporterade från möte på Sjösäkerhetsrådet att man bl.a. diskuterat remissen 

 angående Vattenskoters , varvid framfördes SBU:s ställningstagande i frågan, SXK har i 

 stort samma uppfattning som SBU medan Kustbevakningen förordar någon form av 

 förarebevis/behörighet. 

 Transportstyrelsen  rapporterar att det skett färre båtolyckor under säsongen 2018 än 

 föregående år, vilket  är väldigt positivt.  Det framfördes också vikten av att använda 

 flytväst och att vara nykter till sjöss. 

 SSRS Göteborg hade testat olika belysningar/strålkasstare försedda med LED resp. 

 Halogen ljuskällor. Halogen lampan har ett bättre sken och är att föredra. Det optimala 

 är att ha tillgång till båda delar beroende på vilket ändamål med belysningen som  ska 

 uppnås.  

 Rapporten lades härmed med godkännande till handlingarna 

4. 

Medverkan Kommitténs uppfattning är att SBU skall medverka på Båtmässorna i Göteborg och 

 På mässor Stockholm för att därmed marknadsföra SBU och dess verksamhet, särskilt vill 

 kommittén att det där marknadsförs ”Säkerhetskontroll av båt”. 

 

5. 

Finlands Säk. HÖ fick i uppdrag att nå kontakt med företrädare för Finlands motsvarighet till 

Besiktning SBU för att undersöka och jämföra deras besiktningsverksamhet med den vi har. 



6. 

Frågor inför UR På UR kommer HÖ att kort rapportera om kommittén och dess verksamhet. 

 Diskuterades kort de frågor och ärenden som kommer att behandlas på UR. 

 

7. 

SBU Hemsida Diskuterades SBU:s hemsida i allmänhet och sidan med sjösäkerhet/besiktning i 

 synnerhet. Roland framförde viss kritik och menar att den är svår navigerad och svår 

 att hitta i. 

 Beslutades att RN skriver ner synpunkterna och skickar över till SA o HÖ som 

 därefter kommer att sammanställa ett material som kan ligga till grund för en flik på 

 hemsidan som beskriver Sjösäkerhetskommittén och vad den står för. 

 

8. 

Övrigt RN saknar inlagda protokoll för åren 2016 – 2018 som enl. uppgift är inmatade. 

 HV kollar med Kjell om han har någon uppfattning eller förklaring till detta. 

 

9. 

Nästa möte Beslutades att HÖ kallar till nästa möte när så finnes påkallat. 

 

10. 

Avslutning Vidare förekom ej. 

 Samtliga tackades för väl genomfört möte varefter mötet avslutades. 

 

 

 Vid protokollet  Justeras 

 

 

  

 Sven Andersson  Hans Öhlund 

 


