
 
 
 

 

 

Kommitté  Sjösäkerhetskommittén  

Protokoll nummer 4 

Sammankallande Ordförande Hans Öhlund 

Datum för mötet 2022-04-25 kl. 15 00–1630             

Plats  Webbmöte  

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

 
 
§   1.              Mötets öppnande  
                        Ordförande Hans Öhlund öppnade mötet. 
 
§   2.                Utse sekreterare och justerare för mötet 
                      Till sekreterare utse Krister Storm och till justerare Hans Öhlund.   
  
§   3.                Senaste protokollet nr 2 och 3 
                         Protokollen har utskickats och godkändes. 
 
§   4.  Rapporter 

• Revidering material Egenkontroll av fritidsbåt, arbetsgruppen är klar med sju 
båttyper. Återstår vattenskoter och RIB-båtar. På 4 veckor har sidan visats 1500 
gånger. 

• Hamnboken är klar, checklistan blir klar i höst då även en layoutkontroll görs. 
• Alkohol och fritidsbåtar, faktainsamling pågår. 
• Båtriksdagen hölls i Karlstad, och det fattades beslut om att en 

organisationsutredning skall göras. Det fattades även beslut om en höjd 
medlemsavgift med 13 kr. från 230101. 

• NFB, intygsansvariga bjuds in i 19-20 maj till styrelsen och efterföljande diskussion 
om intygen och förändringar i NFB.  

• Träff med Sjösäkerhetsrådet är planerad till 20 maj, kommitén pratade om frågor 
inför mötet som Hans deltar på. 

• Sjöfartsverkets nya sjökort Inget nytt har hänt, men en diskussion pågår och en 
kontakt är etablerad mellan parterna. 

• Ett webbinarie hölls 220329 om Säkert Båtliv = Roligare Båtliv. Det var 
uppskattat av de ca: 60 deltagarna som deltog. 

• Tidningen Båtliv kommer i nr: 3 att skriva om egenkontrollen av fritidsbåt, och i 
nr: 4 kommer det att handla om hur man minskar olyckor i båtlivet. 

 
 



 
 
 
§   5.  Sommaraktiviteter 
                          Beslutades att:  

Vikten av att använda flytväst och annan säkerhetsutrustning samt att man inte ska 
hoppa iland utan kliva iland ska spridas genom infoblad och i tidningen Båtliv. 
Jobba vidare med text till våra PDF skyltar för utskick till klubbarna. 
Inger och Hans fick uppdrag att tillsammans med Carl skriva underlag till båtförbunden 
för debattartiklar till lokalpress om hur vi kan minska olycksrisken i båtlivet. 
 

§   6. Kommunikationsplanen gicks igenom och konstaterades ok. 
  
§   7.  Förslag på nästa webbmöte 
 Beslutades att: 

Nästa möte äger rum måndagen den 1 juni kl. 15 00. 
 
§  8. Avslutning 
                          Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet. 
 
 
 
 
………………………………………..   …………………………………… 
Krister Storm    Hans Öhlund 
Sekreterare                                                                                    Justerare                           
  
 
 


