
 

  

 

Kommitté  Sjösäkerhetskommittén  

Protokoll nummer 6 

Sammankallande Ordförande Hans Öhlund 

Datum för mötet 2021-05-03 kl. 16 00–1700             

Plats  Webbmöte  

Närvarande:    Hans Öhlund, ordförande, Inger Högström-Westerling,  
  Jonas Ekblad, Roland Nyquist, Krister Storm, Håkan Wahlgren, 
  och Carl Zeidlitz.  
 
 
 
§ 1. Öppnande 

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

 
 
§ 2.                    Till att föra dagens protokoll utsågs Jonas Ekblad. 
 Protokolljusterare Hans Öhlund. 
  
 
§ 3.                  Senaste protokoll  
 Protokollet från vårt senaste möte 2021-04-14 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. Diskuterades om det fortfarande är 
relevant vilket det bedömdes vara. 

Hans rapporterade från US och NFB. Inte mycket nytt. 
 
Två webbinarier har genomförts i Sjösäkerhetskommitténs regi.  
De verkar ha varit uppskattade. Detta kan vara en framtid – även när Coronan är över.  
  

 

§ 5.  Arbetsgruppen Flytväst/mobilfodral rapporterade.  

Inger har sonderat intresset bland fritidsbankerna att få en del flytvästar från SBU. 



Beslöts att fyra eller fem fritidsbanker ska få 10 flytvästar var. Inger och Håkan 
ansvarar för att ta kontakt med förbunden så de kan lämna över dem. 
Carl Zeidlitz skriver en ”pressrelase” att använda i samband med utdelningen av 
västarna. 
 
 
Carl har gjort ett förslag på hur en flytvästdekal skulle kunna se ut. Det vann, i 
huvudsak, de närvarandes gillande. Carl fortsätter arbetet med detta och skickar ut till 
kommittéledamöterna. Carl skriver också förslag på text där båtklubbar kan ansöka 
om flytvästar för någon mycket speciell aktivitet och skickar förslaget till 
kommittéledamöterna. 
 
Jonas har varit i kontakt med Lars-Åke Redeén på tidningen Båtliv angående en artikel i 
tidningen om mobilfodral och mobilskärmarnas funktion om de blir kalla och våta. Det 
finns inte någon möjlighet att få ihop något om detta till sommarnumret. Däremot är 
Lars-Åke generellt positiv till att göra något om detta vad det lider. Att få in något om 
det på webben under sommaren är fullt möjligt. Dock inte något fullständigt test. 
 
 

§ 6. Övriga frågor 

 Inga övriga frågor. 
 

§ 8. Nästa möte 

 Webbmöte tisdag 25 maj klockan 15.00.  
 

§ 9. Avslutning 

Hans tackade deltagarna och avslutade mötet.  

  

 Vid protokollet  Justeras 

  

 

 ……………………………  ………………………………. 

 Jonas Ekblad   Hans Öhlund 


