SBU SJÖSÄKERHETSKOMMITTE
Webb/telefonmöte: 2020-05-17
Närvarande:

Ej närvarande:
1.
Öppnande.

2.
Sekreterare
för mötet
3.
Senaste
Protokollet
4.
Rapporter

kl.20.00-21.15

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

Mötet öppnades av Hans Öhlund som hälsade alla välkomna till dagens
telefonsammanträde.

Till att föra dagens protokoll utsågs Roland Nyquist.

Protokollet från vårt senaste telefonmöte 2020-03-12 har varit utskickat.
Det godkändes och lades till handlingarna.

Hans rapporterade från SBU s styrelsemöte: Där man bland annat lämnat remissvar
gällande promillegränserna 0.2. US har beslutat att ställa in Båtriksdagen till vidare
pga. Corona och det är osäker när den kan hållas.
En kopia på en artikel i Skärgårdstidningensändes över till alla från Jonas ang.
debatten om antal avlida i förhållande till promillegränsen.
Egenkontrollen står tillsvidare stilla på grund av annat arbete.

5.
Flytvästkampanj.

Det har inkommit 47 st (varav någon dubblett )ansökningar om flytvästar i
kampanjen för 2020. Det handlar om c:a 450 st. västar. Vi har ca 300 st. att fördel.
Hans, Krister & Roland fick i uppdrag att utgöra arbetsgrupp för att besluta vilka som
kommer att tilldelas flytvästar.
Målet med aktiviteten är att öka flytvästanvändningen och vi bör tänka på att
ungdomarna ska få en bra ingång med att använda flytvästar.
Utifrån antalet ansökningar och det antal flytvästar som vi har kommer nog de flesta
inte få det antal flytvästar de sökt

6.
Hamnboken

7.
Besiktningsmän

8.
Nästa möte

9.
Avslutning

Första upplagan var gjord 2006 och vi känner ett behov att revidera den.
Hans tar upp frågan om revidering av hamnboken med miljökommittén och US om
att tillsätta en arbetsgrupp. Detta arbete kan tidigast komma igång till hösten
Hans har haft kontakt med Trälhavets BK och en medlem där är intresserad av att
ingå i en sådan arbetsgrupp. Jonas, Inger & Håkan kan också på olika sätt tänka sig
att vara delaktig i det arbetet. Vi återkommer i den här frågan

Håkan tillsammans med Hans & Roland tar på sig uppdraget att utreda om de som
kallar sig för Auktoriserad Besiktningsmän för SBU och vad vi gör med det.

Nästa möte, som är telefon och videomöte.
V 24 Hans återkommer om tid och dag.

Hans tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Roland Nyquist

Hans Öhlund

