
 
 
 

 

 

Kommitté  Sjösäkerhetskommittén  

Protokoll nummer 2 

Sammankallande Ordförande Hans Öhlund 

Datum för mötet 2022-02-07 kl. 1530–1630             

Plats  Webbmöte  

Närvarande:    Hans Öhlund, ordförande, Krister Storm och Inger Högström-
Westerling samt Carl Zeidlitz under del av mötet. 

    
Ej närvarande:  Roland Nyquist och Håkan Wahlgren 
 
 
 
§   1.              Mötets öppnande  
                        Ordförande Hans Öhlund öppnade mötet. 
 
§   2.                Utse sekreterare och justerare för mötet 
                      Till sekreterare utsågs Jonas Ekblad och till justerare Hans Öhlund.   
  
§   3.                Senaste protokollet nr 1 Godkändes och lades till handlingarna. 
 
§   4.  Rapporter 

Revidering material Egenkontroll av fritidsbåt, arbetsgruppen är i stort sett klar med 
sitt uppdrag. En del finputsning återstår. 
Revidering material ”Hamnar för fritidsbåt”, arbetsgruppen är klar med sitt uppdrag. 
Men även där återstår den slutgiltiga sammanställningen. 
Alkohol och fritidsbåtar, faktainsamling sker i mån av behov. Jonas följer frågan.. 
US och ordförande konferens, Styrelsen har i huvudsak behandlat frågor runt 
Båtriksdagen och en ordförandekonferens, hölls 20 februari, som diskuterade 
verksamhet, verksamhetsplan, budget och avgifter.  
NFB, inget att rapportera. 
Sjöfartsverkets nya sjökort, Sjökortslyftet: Hans har tagit upp frågan i 

 Sjösäkerhetsrådet. Det visade sig att flera i Rådet inte kände till problematiken. 
Sekreteraren i Sjösäkerhetsrådet har gått i pension och inte fått någon riktig ersättare. 
Därmed har mycket av Rådets arbete gått i stå såsom Rådets planerade arbetsgrupper, 
insamling av statistik, analys av olyckor etc.  

 
 
 
 



 
 
 
§   5.  Sommaraktiviteter 
                          Beslutades att:  

Det uppdaterade materialet, ”Egenkontroll av fritidsbåt” ska spridas genom 
nyhetsbrev, hemsida, tidningen Båtliv och andra tillgängliga kanaler. 
Vikten av att använda flytväst och annan säkerhetsutrustning ska spridas genom 
infoblad, SBU:s webbinarier och i tidningen Båtliv. 

 
§   6. Statskontoret har fått i uppdrag att utreda Sjöfartsverkets verksamhets- och     

finanseringsform. Det uppdraget följer vi. 
                                                  

§   7. Förslag på nästa webbmöte 
 Beslutades att: 

Nästa möte äger rum måndagen den 14 mars kl. 15 30. 
 

§   8.  Övriga frågor,  
                          Inga övriga frågor förelåg. 
 
§   9. Avslutning 
                          Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet. 
 
 
 
 
………………………………………..   …………………………………… 
Jonas Ekblad    Hans Öhlund 
Sekreterare                                                                                    Justerare                           
  
 
 


