SBU SJÖSÄKERHETSKOMMITTE
Sammanträde i Stockholm 190821
Närvarande:

Hans Öhlund, sammankallande
Krister Storm
Henrik de Vries
Inger Högström-Westerling
Håkan Wahlgren
Jonas Ekblad

§ 1.

Mötet öppnades av Hans Öhlund som hälsade alla välkomna till dagens
sammanträde, och konstaterade att det är trevligt att mötas fysiskt och inte bara
via telefon.

§ 2.

Till att föra dagens protokoll utsågs Krister Storm samt Hans till att justera
protokollet.

§ 3.

Protokollet från vårt senaste möte 2019-04-23 lades till handlingarna

§ 4.

19 ansökningar om tilldelning av flytvästar har inkommit och ca: 180 västar har
utdelats. Överlag har allt fungerat bra förutom litet strul med storlekar på
västarna. Slutrapport kommer i oktober.

§ 5.

Senaste styrelsemötet i US var ett strategimöte, frågor som behandlades var bl.a.
- Arbetsgrupp om ny båtriksdagsordning.
- Vad skall vi ha för budskap vid medverkan på båtmässorna 2020.

§ 6.

Sjösäkerhetskommittèn har ställt ett antal frågor till alla förbund angående vad
man vill angående Båtsäkerhetskontroll mm.
Svarsfrekvensen var god, 3 förbund har dock inte svarat.
Mer än hälften var positiva Båtsäkerhetskontroll, men många ansåg inte att man
kunde få fram funktionärer och man var osäkra på att båtägarna ville få sin båt
kontrollerad. Kommittén ställer sig tveksam till att vi med det kan driva denna
fråga som prioriterad framöver, men de förbund som vill ha kvar de ombud de
har fortsätta med det.
Materialet som finns idag kommer att finnas kvar.

§ 7.

§ 8.

Jonas visade ett intressant bildspel, där man analyserat fritidsbåtolyckor.
År 2018 var det 14 personer som omkom och ett snitt på 23 under senaste
femårperioden.
Efter detta diskuterades om vilka behov vi ser framöver.
- Egenkontroll av båt.
- Säkrare hamnar bl.a. avseende räddningsstegar samt livbojar m.m.
- Flytvästanvändning och kontroll av densamma.
- Mobilskydd till mobil
- Nödsändare
- Utbildning i hur man använder skyddsutrustning, både personlig och den som
finns i båten.
- Marknadsföring av Sjösäkerhetskommittén. Tala om att vi finns och vad vi kan
bistå med.
Ingen övrig fråga fanns.

§ 9.

Nästa möte telefonmöte 17/9 kl. 15.30,

§ 10.

Ordf. avslutade mötet och tackade deltagarna för ett väl genomfört möte.
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