
  

Kommitté  Sjösäkerhetskommittén  

Protokoll nummer 8 

Sammankallande Ordförande Hans Öhlund 

Datum för mötet 2022- 12- 02 kl. 13 00 – 16 00 

Plats   Digitalt 

Närvarande  Hans Öhlund, Jonas Ekblad, Håkan Wahlgren, Krister Storm 

Ej Närvarande  Inger Högström-Westerling 

 

§   1.  Mötets öppnande 

Ordförande Hans Öhlund öppnade mötet. 

 

§   2.  Sekreterare och justerare för mötet 

Krister Storm utsågs till sekreterare och Hans Öhlund som justerare för mötet. 

 

§   3.  Senaste protokollet nr 7 

Protokollet, nr 7 har varit utsänt.                                                                                                                                                                                                                                                    

Det godkändes och lades till handlingarna. 

 

§   4.  Rapporter 

- Alkohol och fritidsbåtar faktainsamling, Jonas 

Frågan bevakas och inget nytt har kommit så vi stryker tills det kommer upp något. 

- US, Hans 

Informerades om arbetet med den organisationsöversyn som sker i SBU. 

Analysgruppen har så smått kommit igång med sitt arbete angående 

organisationsöversynen. 

- NFB, Hans  

Hans informerade om att NFB har haft årsmöte och Hans omvaldes som 

ordförande.  



I samband med Lars Brickzéns avgång valdes Susanne Nicklasson in som ny 

ledamot.  

Informerades om att NFB haft en stor ökning av antalet utfärdade förarintyg, varav 

absoluta merparten är förarintyg för fritidsbåt innan tidsfristen gick ut för att 

validera det till förarbevis för vattenskotrar. Det var 3 gånger så många som i 

normala år. 

Nordiska Sjösäkerhetskonferensen 

- Hans, Jonas och Håkan berättade samstämmigt att konferensen var väldigt bra och 

lärorik. 

- UR 

- Hans, Håkan och Krister tyckte att det blev ett bra forum att diskutera 

frågeställningar och redovisa åsikter på. Det gjordes korta redovisningar om den 

pågående arbete i SBU och diskuterades hur man exempelvis ska komma ut med 

saker som är gjorda tillexempel verktyget ”Egenkontroll av fritidsbåt”. 

- Sjöfartsverkets nya sjökort ”Sjökortslyftet”. 

Inget nytt positivt och problemen fortsätter med tillstånd att publicera ändringar 

m.m. 

- Ny/nya ledamöter i Sjösäkerhetskommittén. 

- Redovisade och diskussion om förslagen på ledamöter till kommittén. Hans fick i 

uppdrag att föreslå US att utse Herbert Grill till ny ledamot. 

 

§   6. Verksamhetsberättelse  

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och fasställdes om inget sker inom vårt område                               

de sista dagarna på detta år. Hans fick i uppdrag att skicka in den till Unionsstyrelsen.                                          

§   7. Verksamhetsplan 

Verksamhetsplan diskuterades och vi beslutade att fokuserade de frågor som vi startat  

upp och arbetat med 2022.  

Hans fick i uppdrag att sända in verksamhetsplan till Unionsstyrelsen. 

 

§  8.  Förslag på budget för 2023 

Budgetförslag 50 000 SEK för kommittémöten och 100 000 för de olika aktiviteterna.  

 

§   9. Registrering av fritidsbåtar 

En diskussion om registrering av fritidsbåtar har blossat upp igen efter 30 år sen det togs 

bort.  

Vi diskuterade att SBU bör ha en åsikt i frågan och driva den och att 

Sjösäkerhetskommittén kan arbeta med underlag till US om de önskar. 

 



§  10. Förarintyg för fritidsbåt 

Diskussion om förarintyg och att SBU bör ha en åsikt innan den frågan kommer på den 

politiska dagordningen. Sjösäkerhetskommittén kan arbeta med underlag till US om de 

önskar. 

 

§  11. Nästa möte  

Nästa möte som ett webbmöte 2023 01 24 kl. 15.00 – 16.30.  

 

§  12. Avslutning 

Ordföranden tackade deltagarna för ett bra och långt möte samt önskade alla En God Jul 

och Ett Gott Nytt År. 

  

Vid protokollet  Justeras 

 

Krister Storm   Hans Öhlund 

   ordförande 

 

 


