
Protokoll från möte med JBS skyddskommittén Tid: 3 september 2019 
Plats: JBS klubbhus 

Närvarande: Joakim Länder, Björn Fehrlund, Emelie Kreibom, Göran Granberg 
 

 
1. Bojflotten 

 
Björn har haft nytt möte med ”Bojflottegruppen”, där en hel del diskussioner har ägt rum. 

Många anser att det är en stor risk och det är därför extra viktigt dokumentation och 
nödvändiga åtgärder tas snarast.  
Ett dokument har upprättats av Eron (vidare kallat Dok Bojflotten) som omfattar 

användning av flotten. Förteckning av vilka som får använda denna. 
 

 Frågan har tagits upp i gruppen om det önskas eventuell skyddsutrustning. Där har 
endast flytväst önskats, detta av den allra enklaste sorten så att man enkelt kan röra sig. 
- Göran köper in detta snaras. 

 

 
Besiktning av bojflotten ska ske en gång per år, detta på våren och skall utföras av varvscheferna. 

  

Bör utbildning ske med bojteamen?   

- Ja, detta bör göras med hjälp av Dok Bojflotten.  

 
Vid eventuella fel med den elektriska vinschen behöver man använda den manuella vinschen. 
Denna är ur funktion.  
- Går den att reparera? Eller bör en ny införskaffas. 
- Deadline senast våren 2020.  

 

2. JBS Båten 

 

I JBS båten fanns tidigare ingen säkerhetsutrustning. Men efter att en medlem? Påpekat detta för 

Björn i skyddskommittén så har detta åtgärdats. Bland annat har flytvästar, paddel mm  inhandlats 

och finns nu i båten.  

 

3. Trycksatta kärl. 

 

Joakim har sammanställt vad som behöver kontrolleras.  

Punkterna bör läggas in i skyddsronderna som sker en eller två ggr per år.  

 

4. Vajermotor 

Vajermotorn för att lyfta upp större båtar bör besiktigas.  

- Vem besiktigar denna? 

- Varvscheferna  

o Not: Bör vi erbjuda så stora båtar som inte kan luftas med truck i JBS? Idag finns 
endast två båtar i klubben som använder denna och som självklart skall fortsätta göra 
detta. Men för införande av nya båtar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Egenkontroll dok 

 

a) Vid presentation av dok Egenkontroll för styrelsen uppkom en del diskussioner och vi har därför 

valt att lägga en del punkter på is tillsvidare. Bla skyltning av diverse regler som borde sättas upp 

på området.  

b) Grillning: förslaget var att detta endast skulle ske i klubbens regi. Styrelsen tycker dock att en 

grillplats bör finnas.  

- Detta bör då vara en fast grillplats och endast där skall grillning tillåtas.  

 

c) Skyllt med infon om ”förbud” att leka kommer att sättas upp. 

d) Är träbryggorna hala i regn? -Nej det upplevs inte så vid test av de två träbryggorna.  

e) En till brandsläckare har kommit upp på brygga 6. 

Skyddskommiten önskar att det finns en dokumentation att styrelsen godkänner att vi inte har 
brandgator i enlighet med rek på var 50e meter ”avvikelserapport” då vidda av brandgatorna idag 
används som extraplatser. Likadant gällande rekommendationen för brandsläckare. 
Brandskyddsgruppen gör en avvikelserapport som sedan ska beslutas i styrelsen.  

f ) Detta tas upp på styrmöte 17/9 

g) Räddningsstege – Där har vi inte kommit i land ännu. Men Joakim presenterade ett förslag som 

eventuellt kan vara intressant.  

h) Skyltar för utrymning i klubbhuset bör sättas upp. 

 

6. Vem kontrollerar första förbandslåda mm. Kolla detta med miljöombud 

7. Pelle har uppdaterad Karta över klubben.  

 

8. Truckarna 

a. En förteckning på vilka som får köra truckarna ska finnas.  
b. Backspeglar skall sättas in på prov. 
c. Korgar för samtliga truckar kommer att installeras.  
d. Det är mycket torrsprickningar i däcken på truckarna.  

- Kolla med SmedLasse och se om det ev behövs nya. Punkteringsfria?  
 

9. Sjösättning och upptagning 
Under upptagning och sjösättning skall grinden vara avstängd och låst för all annan trafik än 
truckar. Det räcker således inte med att endast sätta en lapp med förbjuden infart. Endast fordon 
med särskilt tillstånd ska kunna passera.  
- Verksamhetsansvarig kan ge tillståndet och hen skall se till att grinden blir låst.  

 

10. Incident och observationsrapport har uppförts och ligger nu upplagt på intranätet. 
 

11. Introutbildning 
Ett tillägg bör göras i utbildningen för nya medlemmar gällande brand i båt. 
- OBS Göran- Kolla att det finns med info gällande detta till utbildningen den 14e sep. 
 
 

12. Mastkran/ travers 
a. Mastkranen har en bra föreskrift, men en ny bör göras när nya elvinschen kommer på plats.   
b. Sele till mastkranen  

-  Göran köper in detta. 
c. De manuella traverserna i mastskjulet bör besiktigas.  

- Detta görs av Varvschefen.  
 
 

13. Nästa möte? Efter sista upptagningen. 5 nov. kl 19 i klubbhuset 

 


