
  

Kommitté  Sjösäkerhetskommittén  

Protokoll nummer 7 

Sammankallande Ordförande Hans Öhlund 

Datum för mötet 2022 10 12 kl. 11 00 – 16 40 

Plats   Fysiskt möte på Svenska Båtunionens kontor Af Pontins väg 6 

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

 

§   1.  Mötets öppnande 

Ordförande Hans Öhlund öppnade mötet. 

 

§   2.  Sekreterare och justerare för mötet 

Inger Högström-Westerling utsågs till sekreterare och Hans Öhlund som justerare för 
mötet. 

 

§   3.  Senaste protokollet nr 6 

Protokollet, nr 6 har varit utsänt.                                                                                                                                                                                                                                                    
Det godkändes och lades till handlingarna. 

 

§   4.  Rapporter 

- Alkohol och fritidsbåtar faktainsamling, Jonas 
Frågan bevakas vidare. 

- US, Inger och Hans 
Informerades om arbetet med den organisationsöversyn som sker i SBU. 
Redovisades arbetet med införandet av BAS version 3. 
Informerades om att SBU ska delta med monter på båtmässorna i Göteborg och 
Stockholm. 



Informerades om en gemensam konferens med SBU, Svenska Seglarförbundet, 
Kryssarklubben, Sweboat och Föreningen Svenska Gästhamnar, som ska äga rum 
13-14 oktober. 

- NFB, Hans 
Informerades om att NFB haft en stor ökning av antalet utfärdade förarintyg, varav 
absoluta merparten förarintyg för fritidsbåt innan tidsfristen gick ut för att validera 
det till förarbevis för vattenskotrar.  
Jonas Ekblad framförde att kunskapskraven och provens utformning för förarintyg 
och kustskeppare bör ses över. 

- Ny/nya ledamöter i kommittén, Hans 
Beslutades att göra ett nytt utskick för att få in intresseanmälningar till ny ledamot 
i Sjösäkerhetskommittén. 

- Sjöfartsverkets nya sjökort ”Sjökortslyftet”, möte i Norrköping med Sjöfartsverket 
och SBU, SXK och SSF 
Christer och Jonas rapporterade från mötet. Vi måste fortsätta att arbeta för 
säkrare sjökort. 

- Sjösäkerhetsrådet 12-13 september 
Hans rapporterade från mötet. Transportstyrelens 20/30 mål gäller fortfarande. 
Olycksstatistik för 2021 är ännu ej färdiganalyserad. Dödsolyckor för 2022 är fram 
till september 15. 

- Nordiska Sjösäkerhetskonferens, Jonas, Inger och Hans deltar. 
Planeringsarbetet för Nordisk Sjösäkerhetskonferens 8-9 november fortgår. 

- Genomgång av vad vi har gjort av årets planerade verksamhet och till vilken 
kostnad.  
Vi kan konstatera att vi har gjort vår planerade verksamhet inom budget. 
 

§   5. Verksamhet och budget 2023 

Diskuterades verksamhet 2023. Den reviderade Hamnboken, Egenkontroll, ska 
marknadsföras t ex på båtmässorna. Även Rorsmansmärket ska spridas i tillgängliga 
kanaler. Anti-hopp-iland kampanj ska göras. Flytvästkampanj och att hjälpa varandra 
budskap ska spridas. Larmmöjligheter från båten. Vidare diskussion kommer att vara i 
samband med att vi gör verksamhetsplan och budget. 

 

§   6. Övriga frågor 

Båtmässor. På båtmässan i Göteborg 3-12 februari är Sjösäkerhetskommittén ansvarig 
för bemanning av SBU:s monter 4 och 5 februari. Inger och Hans bemannar från 
Sjösäkerhetskommittén. ”Allt för sjön” i Stockholm äger rum 9-12 mars och 16-19 
mars. Bemanningsdagar för denna är ännu ej fastställd. 

 

§   7.  Förslag på nästa möte 



Nästa möte sker digitalt den 12 december kl. 16.00-18.00.  

 

§   8. Avslutning 

Ordföranden tackade och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

Inger Högström-Westerling                                                       Hans Öhlund, ordförande 

  

 


