
   
 

Protokoll Sjösäkerhetskommittén 25:e november 2019 
Plats:   Telefonmöte 

Närvarande:  Hans Öhlund, Krister Storm, Roland Nyqvist, Inger Högström- 

  Westerling & Henrik de Vries 

Anmält frånvaro:  Jonas Ekblad & Håkan Wahlgren 

 

 

§ 1. Mötets öppnande. 

 Mötet öppnades av Hans Öhlund. 

 

§ 2.  Sekreterare och justerare. 

 Krister Storm utsågs att vara sekreterare för mötet och Hans Öhlund att 

 justera protokollet. 

 

§ 3. Föregående protokoll 

 Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 4.  Rapporter. 

 - SBU styrelse har nominerar Lars Brickzén till styrelseledamot och 

    Hans Öhlund som suppleant till NFB:s styrelse. 

 - Hans informerade att han på Unionsrådet redovisat vår      

    telefonintervju  med Båtförbunden angående Båtsäkerhetskontroll.

    Slutsatsen är att detta inte kommer att vara en prioriterad fråga framöver men 

    att materialet givetvis finns kvar och att vi kan stötta om behov uppstår. 

 - På Unionsrådet framfördes önskemål om någon form av utbildning 

    av materialet Egenkontroll av båt. 

 - Jonas och Hans fortsätter att jobba med materialet Egenkontroll av båt. 

   De i kommittén som inte skickat i synpunkter uppmanades snarast att göra det.  

 



 -Hans och Henrik informerade om hur arbetet fortgår från arbetsgruppen

   inför Sjösäkerhetskommitténs del i SBU:s monter på båtmässorna.  

 

§ 5.  Båtmässorna. 

 I Göteborg har Sjösäkerhetskommittén fått 7 – 9/2 på sin lott.  

 I Stockholm har vi till mässgruppen framfört att vi ha 9 – 11 mars, inväntar svar.  

 Vi gick igenom monterinnhåll och diskuterade bemanning: 

 Budskap och innehåll i montern våra dagar 

- Använd flytväst och övrig säkerhetutrustning. 

- Kontrolera din båt innan sjösättning (Egenkontroll av båt).  

- Vikten av säkra hamnar (Hamnboken & Egenkontroll av hamn). 

Hans planerat att vara i montern samtliga dagar både i Göteborg och Stockholm. 

Krister är osäker om han är hemma under mässorna men om han inte reser bort 

kan han vara med dagarna i Göteborg, återkommer till Hans med svar. 

Roland räknar med att kunna vara i Göteborg och återkopplar till Hans 

Henrik räknar med att vara i Göteborg lördag - söndag 8-9/2. 

Håkan, Jonas och Inger räknar med att vara med i Stockholm. 

Hans kollar med SBU:s styrelseledamöter Gary Börjeson och Sören Löfgren om 

de kan ställa upp i Stockholm, när vi hart fått bekräftelse vilka dagar vi ska ha. 

I övrigt får vi räkna med förstärkning av förbund som är i områdena. 

Mässgruppen har lovat en tydlig information om vad som gäller under 

mässdagarna. 

 

§ 6. IMO förmöte. 

 Inget namn kom upp för deltagande på IMO underkommitté förmöte. 

 

§ 7. Övriga frågor. 

 Ingen övrig fråga anmäldes. 

 

§ 8. Nästa möte 

 Nästa möte är telefonmöte 2019 12 16 kl. 16.00. Hans skickar kallelse. 

 

§ 9. Avslutning. 

 Hans avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet   Justeras  

 

 

Krister Storm   Hans Öhlund 


