
   
 

 

Protokoll Sjösäkerhetskommittén 12 mars 2020 
Plats:   Telefonmöte 

Närvarande:  Hans Öhlund, Roland Nyqvist, Henrik de Vries & Jonas Ekblad  

Anmält frånvaro:  Krister Storm, Håkan Wahlgren & Inger Högström-Westerling  

                    

 

 

§ 1. Mötets öppnande 

 Mötet öppnades av Hans Öhlund. 

 

§ 2.  Sekreterare och justerare 

Henrik de Vries utsågs att vara sekreterare för mötet och Hans Öhlund att justera 

protokollet. 

 

§ 3. Föregående protokoll 

 Föregående mötes protokoll har varit utskickat, godkändes och lades till 

 handlingarna. 

 

§ 4 Rapporter 

- Hans rapporterade från mötet där båtförbundsordförande var inbjudna för att 

diskutera mål, verksamhetsinriktning och budget. 

- Hans och Jonas rapporterade att arbetet med att revidera materialet 

”Egenkontrollkontroll av båt” har stått stilla under tiden båtmässorna har varit. 

- Jonas tog upp att Transportsstyrelsen har fått i uppdrag att komma med 

uppslag för att halvera försöka dödsolyckor i anslutning till båt . 

 

 

 



§ 5.  Båtmässorna 

 En genomgång gjordes av vår kommittés ansvar för montern på båtmässorna.    

 På Göteborgsmässan hade vi ca 600 besökare hos oss fredag – söndag och på

 Stockholmsmässan hade vi ca 115 besökare på måndagen och ca 50 på tisdagen 

 onsdagen hade vi ingen bemanning och sen på torsdagen stängde hela mässan. 

 Vår samantagna uppfattning var att arbetet fungerade bra, montern var bra och 

 vårt budskap om sjösäkerhet var uppskattat. Materialet egenkontroll av fritidsbåt 

 var uppskattat och aktivitet med ”finn fem fel” var bra för att få folk att stanna 

 upp så vi fick möjlighet att prata om sjösäkerhet med besökarna. 

 Missen var givetvis det låga besökarantalet i Stockholm som med all säkerhet 

 berodde på Coronaviruset, vilket också var anledningen till att mässan stängde 

 från och med torsdag. 

    

§ 6.                Övriga frågor 

Ingen övrig fråga anmäldes. 

 

§ 7                 Nästa möte 

 Hans fick i uppdrag att kalla tillnästa möte.. 

 

§ 9. Avslutning. 

 Hans tackade de deltagande och avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet   Justeras  

 

 

Henrik de Vries   Hans Öhlund 

 


