Protokoll fört vid möte med Sjösäkerhetskommittén
Tisdagen den 29 september. Kl, 16:30, webbmöte via Google meets

Närvarande Roland Nyqvist, Inger Högström-Westerling, Krister Storm, Hans Öhlund,
Henrik de Vries, Jonas Ekblad(ej bild), Håkan Wahlgren(tel)

§ 1.

Mötets öppnande.

Ordförande öppnar mötet.

§ 2.

Utse sekreterare och justerare för mötet.

Henrik de Vries valdes till sekreterare och Hans Öhlund till justerare.

§ 3.

Senaste protokollet.

Genomlästes och godkändes.

§ 4.

Rapporter:
-

-

-

SBU styrelsemöte och Extra Båtriksdag, Inger, Henrik och Hans. Rapport
kring senaste möten och genomförande av digital Båtriksdag 15 november.
NFB, Hans. Fysiskt möte i Halmstad för styrelsen i NFB, Transportstyrelsen
var närvarande via webb. Ordförande Fredrik Norén har blivit kanslichef för
SXK, så en ny ordförande behövs.
NFB blev momspliktig från det nya verksamhetsåret. Diskussioner kring
vattenskoter och obligatoriskt körkort. NFB tycker att förarbevis skall var
det obligatoriska.
Egenkontroll, Jonas & Hans Arbetet har haft uppehåll över sommaren
Alkohol och fritidsbåtar faktainsamling, Jonas är ej klar.

§ 5.

Idéer inför nästa år arbete i Sjösäkerhetskommittén.

Uppdatera hamnhandboken och egenkontroll genom nytt arbete grupper. Svenska Sjö är positiv
till samarbete inom Egenkontroll. I hamnhandboken bör någon som är med i miljökommittén vara
med. Jonas och Håkan kan tänka sig att vara med i gruppen för Hamnhandboken. Roland, Krister
och Jonas kan tänka sig att arbeta med egenkontroll.
Fråga kring webbseminarier och sända informationsmöte. Jonas kan tänka sig att köra
olycksstatistik på webbinarium. Egenkontroll, Segelbåtsfix, är andra ämnen.

§ 6.

Övriga frågor.

Jonas rapporterar från Transportstyrelsen. Antal omkomna i hamn åren 2017-19; 15 st, minst 8 av
olyckorna mellan klockan 20.45 - 01.30. Minst 12 hade inte flytväst. Alla hade sprit i kroppen
från 0,25 till 3,5 promille. Medel 2,08. En av de med högst promille hade flytväst.
I år hittills är vi, preliminärt, uppe på 24 omkomna, 5 åriga snittet på 21.
Vattenskoterdödsfall är inte så många. 2017:0, 2018:1, 2019:0, 2020:2 dödsfall i vattenskoter
hittills.
Håkan efterfrågar regler kring utskick av inkomna skrivelser till respektive kommitté.

§ 7.

Nästa möte.

19 oktober 2020 kl 16:30, inbjudan kommer till videomöte.

§ 8.

Avslutning

Ordförande tackar och avslutar dagens möte.

Vid protokollet

Justerare

……………………..

…………………………….

Henrik de Vries

Hans Öhlund

