
JBS Skyddskommitté 

Protokoll från möte nr 1  
9 maj 2019 i JBS klubbhus 
 
Närv. Joakim Länder, Björn Fehrlund, Rolf Ählberg, Emelie Kreibom, Göran Granberg 
 
1. JBS skyddskommitté 

Göran hälsade alla välkomna till det första mötet och konstituerade skyddskommittén med 
1180 Joakim Länder skyddsombud, 2907 Björn Fehrlund vice skyddsombud, 708 Rolf Ählberg 
rådgivare och styrelserepresentanter 1309 Göran Granberg ordf. styrelse 2896 Emelie 
Kreibom suppl. styrelse. Medlemmarna gav en kort bakgrand om sig själva. 

2. Allmänt om arbetsmiljölagen 
Båtorganisationen Svenska Båtunionen (SBU) som JBS tillhör är oklar på om båtklubbar 
omfattas av lagen och utreder detta. 
JBS styrelse har dock beslutat att ändå ha en skyddskommitté med uppgift att tillse att JBS 
följer arbetsmiljölagen genom att 

- Identifiera risker  
- Riskminimera genom förändringar, utbildning och föreskrifter 
- Följa upp och kontrollera 

3. SBU Egenkontroll av Hamnar för Fritidsbåtar 
Ett första steg var att gå igenom SBU-s föreskrift för egenkontroll där det kunde konstateras 
att JBS uppfyller vissa delar men inte allt och en hel del måste klarläggas (Alla) 
Joakim förde noteringar som skickas ut (Joakim).  

Sammanfattningsvis: 
Brandskydd och miljödelen görs årligen med protokoll och uppföljning 
vissa andra föreskrifter finns och några kontroller görs. 
Det finns dock inte en systematik i skyddsverksamheten. 
Beslutades att införa en flik på hemsidan (eller i BAS) och där läggs: 
Riskanalys och åtgärder, föreskrifter, utbildning, kontroller och protokoll (Göran, Emelie) 

4. Information till medlemmar 
Det gäller att informera alla varför vi har en skyddskommitté och vad den ska och får göra 
Förslag: 
”Skyddskommittén har styrelsens uppdrag att arbeta med och tillse att riskerna i JBS 
verksamhet minimeras och att personsäkerhet sätts i första hand. Detta kan ske genom 
riskanalys, förändringar, föreskrifter, utbildning och kontroll. 
Alla medlemmars medverkan är viktig! 



Skyddsombud har möjlighet att påpeka och avbryta verksamhet om regler som beslutats inte 
följs.” 

Titta på texten och kom med synpunkter (alla) 

Första informationen sker i höstens JBS Blad.  
Förslag på text med manusstopp mitt augusti (Björn) 

Därefter sker en presentation på höstens årsmöte 19 nov. (Joakim) 

5. Övrigt 

5.1 Högrisker är  
Materiel: Truckar och traktor, bojflotte, mastkran, mastskjulsspel, slipspel, kompressorer, 
arbetsmaskiner 
Arbeten: Sjösättning/upptagning, masthantering, vaggor/bockar, heta arbeten. el.arbeten 
och bottensanering 

Många föreskrifter finns i Arbetsmiljölagen bl.a. för truck, traktor och kranar och vi måste 
kolla vad som är tillämpligt för JBS (Joakim, Björn, Rolf)  

Vi bör alltså klara av alla ovanstående materiel och arbeten.  

Obs att medlemmar har eget ansvar för båtar och utrustning de använder. 

5.2 Kompressor 
Varvscheferna önskar en föreskrift för besiktning av kompressorer (Joakim) 
JBS har en mobil kompressor och en vid brygga 6 för att blåsa luft i vattnet vid risk för is. 

En stor kompressor > 10 Atö måste besiktigas professionellt vilket görs. 

5.3 Grind 
Motorgrinden måste besiktigas professionellt vilket görs 

5.4 Säkerhetstips  
Skyddskommittén kan ge säkerhetstips bl.a. baserat på tips från medlemmar. 
Tipslåda sätts upp (Göran, Emelie). 
 
5.5 Skyddsutrustning 
Diskuterades att funktionärer själva för hålla med vanliga arbetskläder undantagsvis om det 
är väldigt smutsiga arbeten. 
JBS kan däremot tillhandahålla skyddsutrustning (ex. vis hjälm, glasögon, ansiktmask) och vi 
kollar i arbetsgrupperna vad som behövs (Göran). 

5.6 Asbests 
Diskuterades om det i JBS finns asbetsprodukter som måste saneras. Bör undersökas (Rolf, 



Joakim). 
 

6. Nästa möte 
Tisdag 3 sept. kl. 19.00 i klubbhuset 

Innan mötet klara av aktiviter enligt ovan () 
Alla kan innan mötet fundera på och jobba med riskanalys och föreskrifter (alla) och per mail 
korrdinera. 

 

 

 


