
Kommitté: Sjösäkerhetskommittén 

Protokoll nummer: 2

Sammankallande: Ordförande Hans Öhlund

Datum för mötet: 2023-02-07 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 Jonas Ekblad och protokolljusterare Hans Öhlund.

§ 3.  Senaste protokoll nr 1

Det godkändes och lades till handlingarna.

§ 4. Rapporter 

● US, Inger och Hans

Bland annat informerades om ekonomi och BAS. US arbetar vidare med

förberedelse inför båtriksdag. Kansliet har fått en ersättare till Carl Zeidlitz. Hon

heter Erika Lilja. Hans och Inger, som träffat henne, har fått ett mycket gott intryck.

Erika kommer att bli en person som vi kan behöva samarbeta mycket med.

● NFB, Hans

Inget att rapportera



§ 5. Båtmässor 

● Göteborg 4–5 februari. Sjösäkerhetskommittén ansvarade för SBU montern

Medverkar Herbert, Inger, Hans, Tomas Andersson HBF.

Många besökare. En lyckad nyhet var ett litet kort som delades ut. Den hade en

QR-kod som länkade till våra publikationer. Egenkontroll etcetera

● Stockholm 18–19 mars kl. 10-18 är Sjösäkerhetskommittén ansvariga för SBU

montern. Medverkar Håkan, Jonas, Inger, Hans och Staffan Hartin HBF.

Informationsmöte inför mässan kommer att ske.

§ 6. Registrering, ansvarsförsäkring, förarintyg och flytvästanvändning i fritidsbåt

Ansvarsförsäkring, förarintyg, flytvästkrav och båtregistrering diskuterades som

hastigast. Hans har gjort en sammanställning av våra synpunkter och skickat till oss. En

del kommentarer har lämnats. Vi konstaterade att mycket har varit på förslag tidigare

och har utretts. Bland annat av statliga utredningar. Vid fortsatta diskussioner är det

rimligt att ta del av det som redan har diskuterats och utretts.

Hans kommer att lyfta frågorna på kommande ordförandekonferensen 19/2.

§ 7. Webbinarie/webbinarier

Flera initiativ har tagits för att få till stånd webbinarier enligt planen från vårt förra

möte.

Inger har etablerat kontakt med ett läkarpar, Per och Nina Olofsson, som tar upp

medicinska frågor i fritidsbåtssammanhang. 16 maj är preliminärt datum.

Egen kontroll fritidsbåt (Herbert ur den tidigare arbetsgruppen). 20 mars. Långt gånget

i planeringen. Maria Boman, Sjöräddningsledare på JRCC, är beredd att ställa upp och

berätta om olika sätt att larma. Jonas ska byta några ord med henne och hoppas att

hon även kan tala lite om de nya, satellitbaserade, systemen som fungerar där varken

mobiltelefon eller VHF har täckning.

SSRS (Inger). Matthew Fader är vidtalad och ställer upp 26/4 19.00 - 20.30. Rubriker till

föredragen kan behöva slipas på.

Hans har kollat med Lars-Åke för artikel i på tidningen Båtliv.

§ 8. Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades

 § 9. Nästa möte den 13/3 kl. 15:00 



 § 10. Avslutning 

Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

…………………………… ……………………………….

Jonas Ekblad Hans Öhlund


