
     

SBU SJÖSÄKERHETSKOMMITTE 

Webb/telefonmöte:    2020-06-16 kl.16.00-17.15 

Närvarande:   Hans Öhlund, ordförande  

 Henrik de Vries 

 Håkan Wahlgren,  

 Jonas Ekblad 

 Krister Storm  

Ej närvarande:  Roland Nyquist 

 Inger Högström-Westerling 

 

 

 
1. 

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

telefonsammanträde. 

 
2. 

Sekreterare Till att föra dagens protokoll utsågs Jonas Ekblad.  
för mötet Hans Öhlund justerar protokollet. 
 
3.  
Senaste  Protokollet från vårt senaste telefonmöte 2020-05-17 har varit utskickat. 
Protokollet Det godkändes med en liten detaljändring som Hans för in och sedan lägger 
 till handlingarna. 
 

4. 
Rapporter SBU styrelsemöte 
 Hans rapporterade från SBU styrelsemöte: Ny ordförande i miljökommittén är Sören 

Lövgren. 
 
 Egenkontroll 
 Hans och Jonas avvaktar till hösten med utvecklingen av materialet egenkontroll av 

fritidfbåt. 
 Vi tappade tempo när det inte gick att träffas längre p.g.a. Coronan. 
 
 Flytvästkampanjen 
 Arbetsgruppen – Hans, Krister och Roland – är klara med arbetet att fördela flytvästar 

till de medlemsorganisationer som ansökt om västar som en del i flytvästkampanjen. 
Det hade kommit in fler ansökningar än vad som fanns att dela ut. Till att börja med 
var det en del utanför som SBU som ansökt och de fick ingenting. Ingen har fått så 
många som tio västar men alla som inkommit med rimliga ansökningar har fått ett 
antal västar. Totalt är det ett 40-tal klubbar som fått västar.  

 
 



 
 Benämningen på Båtbesiktningsmän 
 Det har kommit till vår kännedom att det skulle finnas en eller flera personer utanför 

vår organisation som titulerar sig som Auktoriserad Besiktningsman för SBU. Hans 
kommer att upplysa den person det gäller att så kan han inte göra. 

 
 Håkan har letat och har hittat att det användes den benämningen i någon båtklubb 
 Rätt benämning är Båtsäkerhetskontrollant.  
 Sjösäkerhetskommittén bör författa en skrivelse till Förbunden så att de kan 

informera klubbarna om vad som gäller. 
 

5. 

Övriga frågor Jonas jobbar vidare med faktasammanställningen om alkohol inom fritidsbåtslivet. I 

samband med det har han upptäckt att andelen som omkommer i hamn har ökat 

drastiskt på senare år och ligger nu upp emot 25% av samtliga som omkommer inom 

båtlivet. Statistik om detta har skickats till Sjösäkerhetskommitténs medlemmar. 

 

 Hans ska skicka ut en intern kontaktlista med adressuppgifter på oss i kommittén. 

 I framtiden är det dessutom meningen ett vi ska få personliga mailadresser 

xxx@batunionen.se 

 

 Det är önskvärt att upparbeta rutiner tillsammans med kansliet så att 

sjösäkerhetskommittén alltid får kännedom om det kommit in önskemål om 

remissvar om något som rör sjösäkerhet, farleder etc. 

  

6. 

Nästa möte Hans kallar till möte någon gång efter högsommaren. 

 

7. 

Avslutning Hans tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

 Vi önskade varandra en trevlig sommar. 

 

 Vid protokollet  Justeras 

 

 

 Jonas Ekblad  Hans Öhlund 

mailto:xxx@batunionen.se

