
     

SBU SJÖSÄKERHETSKOMMITTE 

Telefonmöte 2019-05-13 kl.17:15 – 18:15 

Närvarande:   Hans Öhlund, sammankallande 

                          Sven Andersson  

 Krister Storm  

 Henrik de Vries  

 Roland Nyqvist 

 Inger Högström-Westerling 

 Håkan Wahlgren 

 Jonas Ekblad 

  

 
1. 

Öppnande. Mötet öppnades av Hans Öhlund som hälsade alla ( speciellt de nyvalda Håkan 

 och Jonas) välkomna till dagens telefonsammanträde. 

 
2. 

Sekreterare Till att föra dagens protokoll utsågs Sven Andersson 
För mötet 
 
3.  
Senaste Protokollet från vårt senaste möte 2019-04-23 lades efter korta kommentarer med 
protokollet godkännande till handlingarna 
 

4. 
Flytväst kamp. Inger och Henrik har utarbetat förslag till tillämpning vid utdelning av västar. 
 Beslutades att:   

- Grundprincipen är att 10 flytvästar kan tilldelas sökande/klubb 
- Hans, Inger o Sven utgör grupp för hantering av ansökningar och tilldelning av 

västar. 
 

5. 

Frågor till Enkät har tagits fram och delats ut till ledamöterna som ringer upp förbunden 

förbunden ang. för att efterhöra deras intresse för ”Båtsäkerhetskontroll”.  

Båtsäkerhetskontr. Svaren med resp. förbunds intresse skickas till Hans, att vara honom tillhanda  

 senast den 20/5. Hans och Henrik sammanställer därefter svaren. 

 

6. 

Rapporter. Hans rapporterade kort från SBU:s styrelsesammanträde, bl.a. att styrelsen ska ha 

 regelbundna strategi möten. 

 Sven rapporterade från Sjösäkerhetsrådets sammanträde, som  avhölls i 

 Norrköping den 9-10/5.  



7. 

Fråga från Fråga angående utbildningsbehov för båtklubbsmedlemmar 

SBU akademin inom organisationen. Ett område som kan vara bra att tillhandahålla utbildning inom  

 Kan vara  ”Egen säkerhetskontroll av fritidsbåt”. 

 Kommittén var enig om att avvakta svaren på enkäterna och därefter återkomma till 

 SBU-akademin med besked. 

 

8. En skrivelse med fråga om fyrkaraktär på en vågbrytare/pir har inkommit från 

Övrigt. Hagavikens Hamnförening 

 Detta är en fråga som lämpligen bör besvaras av Sjöfartsverket.  

 Hans och Jonas undersöker vidare med Transportstyrelsen/Sjöfartsverket och 

 återkommer till Hagavikens hamnförening med svar. 

 

 Kansliet eftersöker resp. kommittés verksamhetsplan med tidpunkter för ev 

 arrangemang och kansliets hjälp.  

 Hans besvarar förfrågan till kansliet på lämpligt sätt. 

 

9. 

Nästa möte Nästa möte, som även det blir ett telefonmöte, Beslutades  att avhållas 19 juni kl. 

 17.00 

 Nästa fysiska möte beslutades ska avhållas på SBU´s kansli  

 den 21 aug kl 10-30 – 16.00. 

 

10. 

Avslutning Vidare förekom ej. 

 Mötet avslutades och alla tackades för väl genomfört möte. 

 

 

 Vid protokollet  Justeras 

  

 

 

 

 Sven Andersson  Hans Öhlund 


