SBU SJÖSÄKERHETSKOMMITTE
Webbmöte den 2020-11-23 kl.17.00–18.00
Närvarande:

Ej närvarande:
1.
Öppnande.

2.
Sekreterare och
justerare för mötet.
3.
Senaste
Protokoll.
4.
Rapporter.

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 digitala
webbsammanträde.

Till att föra dagens protokoll utsågs Roland Nyquist och Hans Öhlund som justerare.

Protokollet från vårt senaste webbmöte 2020-10-19 har varit utskickat.
Det godkändes och lades till handlingarna.

Hans och Inger rapporterade från SBU s Båtriksdag 2020 som var helt digitalt denna
gången. Det var inga stora diskussioner och förlöpte enligt plan. Motioner som var
inlämnade drogs tillbaka av samtliga motionärer.
Nämnden för båtlivsutbildning NFB har haft årsmöte. Hans Öhlund (SBU)blev vald till
ordförande. Till V. Ordf. valdes Bo Bergström (Transportstyrelsen) och till kassör
valdes Per Tistad (Kryssarklubben).
Vidare arbeten med Egenkontroll & Hamnboken sätts i gång vid webbmöten den 30
november.
När det gällde remissen angående promillehalten så redogjorde Jonas enl. nedan.
Jonas har idag talat med Elin Tysklind som är handläggare på justitiedepartementet.
Hon kunde endast säga att det inte finns någon fastlagd tidplan när det gäller den
fortsatta beredningen av remissen Ds 2019:22. Den handlar bland annat om
utvärderingen av den nedre promillegränsen för sjöfylleri. Remissvaren skulle vara
inne 20 mars 2020. Det är inte känt om frågan kommer att tas upp under
vårriksdagen 2021.

5.
Verksamhetsberättelse 2020
6.
Verksamhetsplan
2021.

Hans föreslog en mindre grupp för att skriva ihop kommitténs
verksamhetsberättelse. Besslutades att Jonas och Hans får det uppdraget.

Kommittén diskuterade tankar och idéer för nästa års verksamhetsplan.
Det arbete som påbörjats med Egenkontroll av fritidsbåt ska fortsätta och målet är
att det ska var klart under året.
Revidering av materialet Hamnar för fritidsbåtar med egenkontroll som påbörjas till
veckan tillsammans med Miljökommittén ska göras och även där är målet att det ska
vara klart under nästa år.
Vidare kampanj på flytvästar föreslogs, vilket fick i gång vidare diskussioner om vilka
som i så fall skulle tilldelas dessa? Kanske en kampanj mot båtklubbarna i form av
någon layout att sätta upp på klubben. Det gäller att träffa rätt båtfolk.
Det diskuterades också ett seminarium om sjösäkerhet.
Utöver ovanstående områden ska kommittén arbeta med det som vi ser som löpande
verksamhet.
Krister, Jonas, Inger och Hans fick i uppdrag att skriva ihop en verksamhetsplan och ta
fram en budget för kommittén utifrån diskussionerna som ska presenteras på nästa
möte.

7.
Nytt etappmål
2030.

SBUs förslag till ”Nytt etappmål 2030” som Jonas och Hans skrivit ihop utifrån förra
mötes diskussioner och som Unionsstyrelsen antagit och skickat in till
Transportstyrelsen redovisades. Se bilaga .

8.
Övriga frågor.

Inga övriga frågor från någon.

9.
Nästa möte.

Tisdagen den 15 december kl. 17.00

10.
Avslutning.

Hans tackade för visat intresse av deltagarna.

Vid protokollet

Justeras

Roland Nyquist

Hans Öhlund

