
 

  

 

Kommitté  Sjösäkerhetskommittén  

Protokoll nummer 5 

Sammankallande Ordförande Hans Öhlund 

Datum för mötet 2022-06-01 kl. 15 00–1615             

Plats  Webbmöte  

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

    
Ej närvarande:  Roland Nyquist (sjukdom) 
 
 
§ 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 2021-10-10 har varit utskickat. 
                         Det godkändes och lades till handlingarna efter justering av veckodag. 
 
 
§ 4. Rapporter 

 Roland har beslutat att lämna kommittén på grund av hans sjukdomsbild, Hans  
 Beslut enl. Rolands önskan.  

 Revidering material Egenkontroll av fritidsbåt, Roland, Jonas och Krister  
 Allt arbete klart och utlagt på hemsidan. Återstår än del arbete avseende vattenskotrar.  
 

 Alkohol och fritidsbåtar, där pågår faktainsamling, Jonas. 
 Bordlagt. Ny utvärdering av alkohollagen inväntas Sjösäkerhetskommittén avvaktar 
 regeringens beslut i frågan. 
 
  



                 
 
 
   US, Inger och Hans. 

14 juni start av SBUs organisationsutredningen. Presentation av deltagare m.m.  
SBU deltar i Almedalsveckan 3/7-6/7-2022. 
NFB, Hans 
Genomgång med intygsansvariga. Inga nya distansförhör efter 30/6 än i specifika skäl. 
Under perioden 21/ 9-2021 - 21/5-2022 har drygt 17 000 nya införskaffat förintyg för 
vattenskoter, en ökning med 300 %.  

Sjösäkerhetsrådets möte, Hans. 
Sjöfartsverkets nya sjökort ”Sjökortslyftet” Den 20 maj genomfördes diskussion om nya 
sjökorten, Sjöfartsverket vidhåller att dom nya korten är mycket bättre än de gamla, ingen 
konsensus under mötet. Frågan lever vidare i det så kallade sjökortslyftet. Ny inbjudan 
kommer senare där båtlivsorganisationerna är inbjudna till Sjöfartsverket.  
Nordiska sjösäkerhetskonferensen äger rum mellan 8/11 - 9/11-2022. 
 
Information i Båtliv hur man undviker olyckor i nr 4, Hans. 
Hans har blivit intervjuad av Lars-Åke Redéen (Båtliv). En artikel i nästa nummer är på gång.  
Insändarförslag till Båtförbunden om hur man minskar olycksrisken i båtlivet 
Sju förslag (insändare) har så här långt inkommit.  Flera är nu på gång. 
 

§ 5.  Ny/nya ledamöter i kommittén.  
  Förslag på nya ledamöter, gärna geografiskt från södra Sverige. Nyhetsbrev till   
  förbunden med information i frågan. Hans håller i frågan. 

 
§ 6. Övriga frågor. 

 

§ 7. Förslag på nästa möte. 
 Fysiskt möte nästa gång i slutet av augusti. Datum kommer senare.   
  

§ 8. Avslutning  
  
 Hans tackade alla och önskade en fin och skön sommar. 

 

 Vid protokollet  Justeras 

 ……………………………  ………………………………. 

 Håkan Wahlgren   Hans Öhlund 

 

 

 

 


