
 

  

 

Kommitté  Sjösäkerhetskommittén  

Protokoll nummer 6 

Sammankallande Ordförande Hans Öhlund 

Datum för mötet 2022-08-25 kl. 16.00–16.40             

Plats  Webbmöte  

Närvarande:    Hans Öhlund, ordförande, Jonas Ekblad, Inger Högström-Westerling, 
Krister Storm och verksamhetschefen Peter Karlsson. 

    
Inte närvarande:  Håkan Wahlgren 
 
 
§ 1. Öppnande 
   

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

 
 
§ 2.                    Sekreterare och justeringsman för mötet 
                           
                    Till att föra dagens protokoll utsågs Jonas Ekblad. 
 Protokolljusterare Hans Öhlund. 

Kommande turordning att föra protokoll: Inger Högström-Westerling, Krister Storm, Håkan 
Wahlgren och Jonas Ekblad   

 
§ 3.                  Senaste protokoll 
 Protokollet, nr 5, från mötet 2022-06-01 har varit utskickat. 
                         Det godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 4. Rapporter  

- Sjöfyllerilagen. Jonas. Regeringen tycks ha haft annat att fundera på under sommaren.  
- US, Inger och Hans. Möte i förrgår Diskussion om organisationsöversyn, framtid och 

vad som varit. Vad gäller tidningen Båtliv ser man i dagsläget ingen anledning till 
förändringar. 

- NFB, Hans. Kort rapport. Proven för Förarintyg och Kustskepparintyg ska bli 
datoriserade under året. Jonas menar att då behöver frågorna göras om en hel del. 

- Ny/nya ledamöter i Sjösäkerhetskommittén, Hans. Inga förslag på nya medlemmar. 
Ingen som visat intresse. I närtid går det ut ett nyhetsbrev med påminnelse om att 
kommittén behöver en eller två medlemmar till.  

 



§   5.  Sjöfartsverkets nya sjökort ”Sjökortslyftet”, möte i Norrköping med Sjöfartsverket och 
 båtorganisationerna (SBU, SXK och SSF) torsdagen den 1/9 kl. 09 30 – 15 00. Peter, Krister, 
 Inger (viss tveksamhet) och Jonas ska försöka delta. 

 

§   6.  Sjösäkerhetsrådets möte 12-13 september. Förslag på ämnen att ta upp: Hur ser 
 statistiken ut numera? Görs det någon koll på tillbud där folk hamnat i knipa men överlevt 
 tack vara till exempel vattenskyddade mobiler, nödsändare, flytvästar etc? 

 

§   7. Övriga frågor  

 Peter berättade om planerna för Nordiska Sjösäkerhetskonferensen 8 -9 november på 
 Rosenvik alternativt också Sjöhistoriska Muséet (Rosenvik klarar max 45 deltagare). Ett  
 programråd ska komma på bra och intressanta föreläsningar. Planeringen ska vara färdigt 
 andra veckan i oktober. Ett tema för hela konferensen ska vara: "Hur kan vi öka 
 sjösäkerheten utan att stifta fler lagar." 

 

§   8.  Nästa möte, fysiskt på kansliet den 12 oktober. Huvudfråga verksamhetsplan.  

 

§   9. Avslutning  
 Hans tackade alla och gick ut för att lapa sol i sin sittbrunn. 
 

 Vid protokollet  Justeras 

 ……………………………  ………………………………. 

 Jonas Ekblad   Hans Öhlund 

 

 

 

 


