
 

     

SBU SJÖSÄKERHETSKOMMITTE 

Telefonmöte 2019-04-01 kl.16:30 – 17:40 

Närvarande:   Hans Öhlund, sammankallande 

                          Sven Andersson  

 Krister Storm  

 Henrik de Vries  

 Roland Nyqvist 

 Peter Karlsson   punkt 4  

Anm. Förhinder:  Inger Högström-Westerling 

 Christer Friedh  

  

 
1. 

Öppnande. Mötet öppnades av Hans Öhlund som hälsade närvarande välkomna till dagens 

 telefonsammanträde. 

 
2. 

Sekreterare Till att föra dagens protokoll utsågs Sven Andersson 
För mötet 
 
3.  
Senaste Protokollet från vårt senaste möte 2018-12-16 lades efter korta kommentarer med 
protokollet godkännande till handlingarna 
 

4. 
XRF-mätning Peter rapporterade från ett pågående projekt med användande av XRF-mätning för att 
 fastställa om fritidsbåtar har bottenfärg innehållande TBT. Peter hade tankar på att 
 våra ”Säkerhetsombud” ev. skulle kunna utbildas att utföra dessa mätningar t.ex.  i 
 samband  med Säkerhetskontroller.  Behovet av mätningar föreligger i princip i hela 
 landet efter krav från kommuner och myndigheter om biocidfria båtbottnar. 
 

5. 

Rapport från En del respons för vårt tema upplevde man från besökarna både i Göteborg och  

Mässorna. Stockholm. Bildspelet fångade ett visst intresse och även den information man gav om 

 ”Egen kontroll” uppskattades.  Medvetandet om SBU och om den egna båtklubben var 

 ansluten till SBU var dessvärre skralt på båda ställen. 

 För att medverka på mässorna framledes krävs att det finns ett bra material med ett 

 tydligt budskap som fångar besökarnas intresse. 

 

 

 

 



6. 

Sjösäkerhets- Rapporterades kort och sammanfattande av ärenden som behandlats vid 

rådet rådets möte.  

 Nästa sammanträde kommer att avhållas den 9 – 10 maj i Norrköping. 

 Sven A kommer att vara ersättare för Hans Ö vid detta tillfälle. 

 

7. 

Flytväst Anslaget för verksamheten är i den nya budgeten lagd på Sjösäkerhetskommittén. 

Kampanjen Det finns 50-60 västar i lager, 150 nya västar är beställda. 

 Förslag framfördes bl.a. om att det kan ansökas om och finnas ”lånevästar” i klubbar 

 med tydlig märkning med SBU:s och klubbens logga. 

 Ledamöterna uppmanades att fundera på förslag att framläggas vid nästa möte i 

 kommittén. 

 

8.  

Motion från  Kort genomgång av motionen från Östra Vänerns BF angående tillräcklig mobiltäckning  
BRD 2018  för att känna sig trygg på sjön. 

 Kommittén känner inte att vi kan agera i frågan utan hänvisar till att det är VHF som 

 bör användas för bästa trygghet till sjöss och i våra större insjöar. 

 

9. 

Resultat av vårt  Kommittén har mailat till våra förbund angående vårt framtagna material och satsning   

mail till förbund. på Båtsäkerhetskontroll och Egenkontroll av Fritidsbåt. Dessvärre har detta endast 

 uppmärksammats av ett (1) förbund. 

 Hur går vi vidare? Ska vi fortsätta att satsa på detta? Hur ska de medel vi fått i anslag från 

 Svenska Sjö användas?  

 Dessa frågor tas upp till behandling och beslut på vårt kommande möte. 

 

10. 

Båtriksdagen. Kort genomgång av BR-handlingar och ärenden. 

  

11. 

Övrigt. Hans Ö rapporterade kort från Hjälmarens  BF årsmöte där han informerade om SBU i 

 allmänhet och kommitténs arbete i synerhet. 

  

12. 

Nästa möte Nästa möte, som även det blir ett telefonmöte, Beslutades att hållas 23 april kl. 16.00  

 

13. 

Avslutning Mötet avslutades och alla tackades för väl genomfört möte. 

 

 

 

 Vid protokollet  Justeras 

  

 

 

 

 Sven Andersson  Hans Öhlund 


