
Kommitté: Sjösäkerhetskommittén 

Protokoll nummer: 1

Sammankallande: Ordförande Hans Öhlund

Datum för mötet: 2023-01-24 kl. 15 00–17 00

Plats: Webbmöte 

Närvarande:                  Hans Öhlund, ordförande, Jonas Ekblad, Inger Högström-Westerling,
Håkan Wahlgren och Herbert Grill.

Frånvarande:             Krister Storm

 

§   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 och protokolljusterare Hans
Öhlund.

§   3.  Senaste protokoll nr 8

               Det godkändes och lades till handlingarna.

§   4. Rapporter 

● US, Inger och Hans
Motioner inför Båtriksdag, båtmässor samt ekonomi diskuterades. US arbetar med
förberedelse inför båtriksdag             .

● NFB, Hans
Inget att rapportera

● Sjösäkerhetsrådet, Hans
Mycket om 2030 målet behandlades



§   5. Båtmässor 

● Göterborg 4-5 februari Sjösäkerhetskommittén ansvariga för SBU montern
Medverkar Herbert Inger Hans Tomas Andersson HBF

● Stockholm 18 19 mars Sjösäkerhetskommittén ansvariga för SBU montern, 
Medverkar Håkan, Jonas, Inger, Hans och Staffan Hartin HBF. Informationsmöte
inför mässan kommer att ske.

§   6. Registreringav fritidsbåt, förarintyg för fritidsbåt, ansvarsförsäkring för fritidsbåt och
krav på användande av flytväst i fritidsbåt

Ansvarsförsäkring, förarintyg, flytvästkrav och båtregistrering diskuterades utifrån
myndigheternas syn som medverkar i Sjösäkerhetsrådet. I Finland finns vissa av dessa.
Erfarenheter därifrån borde därför tas med och utredas. Frågor att fundera över
är tillexempel vilka båttyper det ska gälla. Ska flytväst vara på eller finnas i båt. 

Vi diskuterade vad dessa saker tillför och vad som är negativt. Hans gör en
samanställning av våra synpunkter och skickar ut till oss.

§   7. Webbinarie/webbinarier

Positiv syn överlag på att genomföra flera webbinarier framöver. Tänkbara ämnen så
som fösta hjälpen och HLR (Jonas och Inger) och Egen kontroll fritidsbåt (Herbert ur
den tidigare arbetsgruppen). SSRS (Inger) ovanstående förslag diskuterades som
tänkbara utbildningar. Hans kollar med Lars-Åke på tidningen Båtliv för en blänkare.

§   8. Övriga frågor

Skrivelse från Lantmäteriet avseende ärende på Nämdö i Stockholms skärgård. Hans
svarar på skrivelsen utifrån våra diskussioner.

 §   9. Nästa möte den 7/2 kl. 15:00 

 § 10. Avslutning 

Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

…………………………… ……………………………….

Håkan Wahlgren Hans Öhlund


