
 

  

 

Kommitté  Sjösäkerhetskommittén  

Protokoll nummer 5 

Sammankallande Ordförande Hans Öhlund 

Datum för mötet 2021-04-14 kl. 15 00–1700             

Plats  Webbmöte  

Närvarande:    Hans Öhlund, ordförande, Inger Högström-Westerling,  
  Jonas Ekblad, Roland Nyquist, Håkan Wahlgren, 
  samt Carl Zeidlitz och Peter Karlsson (del av mötet). 
 
 
 
§ 1. Öppnande 
   

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

 
 
§ 2.                    Sekreterare för mötet 
                           
                    Till att föra dagens protokoll utsågs Håkan Wahlgren. 
 Protokolljusterare Hans Öhlund. 
  
 
§ 3.                  Senaste protokoll  
  
                        Protokollet från vårt senaste möte 2021-03-29 har varit utskickat. 
                         Det godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 4. Rapporter  

Revidering av materialet Egenkontroll fritidsbåt pågår. 

 Revidering av material Hamnar för fritidsbåt pågår. 

 Alkohol och fritidsbåtar, där pågår faktainsamling. 

Hans rapporterade från US och NFB. 
Unionsstyrelsen har haft sitt första styrelsemöte (14 april) efter Båtriksdagen. 
Tre nya ledamöter valdes in i Unionsstyrelsen: Susanne Nicklasson, Hans Johansson        

 och Ola Runesson hälsades välkomna till Unionsstyrelsen. 
Från NFB inget nytt att rapportera.   
  
  



 

 

§ 5.  Arbetsgruppen Flytväst/mobilfodral  

Carl Zeidlitz och Peter Karlsson redovisade förslag till flytvästkampanj.  
Svenska Båtunionens klubbar och förbund men även t.ex. aktiviteter arrangerade av 
förbund för funktionshindrade. Aktiviteter riktade mot nya grupper eller grupper som 
har svårare att aktiveras på sjön. Sjösäkerhetskommittén (Inger) har tidigare fört fram 
förslag om att exempelvis ge ett antal flytvästar och mobilfodral till fritidsbanker. Inger 
fick i uppdrag att sondera möjligheten. Diskuterades om man med dekaler/skyltar 
kunde påverka flytvästanvändandet. Carl kollar och återkommer med förslag.   
Förslag på att testa olika mobilfodral framfördes, utreds vidare. Förslag från Peter att 
delegaterna på UR 2021 ska tilldelas mobilfodral ur inneliggande lager. 
 
 

§ 6. Webbinarie 

Genrep av bildspel (sjösäkerhet) som skall användas på webbinarie 20/4 genomfördes. 
Efter några smärre justeringar så var alla till freds med testet. Inger, Hans och Jonas 
presenterar våra tre block. Hans inleder med en presentation av 
Sjösäkerhetskommittén. Beslut togs att mötesdeltagare ges möjlighet till frågor efter 
visningen via chatt. Carl håller i dom trådarna.  

  

§ 7. Övriga frågor 
 Inga övriga frågor. 
 

§ 8. Nästa möte 

 Webbmöte måndag 3 maj kl. 16.00.  
 

§ 9. Avslutning 

Hans tackade deltagande och avslutade mötet.  

  

 Vid protokollet  Justeras 

  

 

 ……………………………  ………………………………. 

 Håkan Wahlgren  Hans Öhlund 


