
Protokoll från möte med JBS skyddskommittén Tid: 28 jan 2020 
Plats: JBS klubbhus 

Närvarande: Joakim Länder, Björn Fehrlund, Emelie Kreibom, Göran Granberg 
 
 
1. Incidentrapporter 

Inga nya rapporter sedan föregående möte. 
 
2. Bojflotten 

a. Ändlägesbrytare är inköpt sedan tidigare men ej ännu monterats. Detta sker innan 
sjösättning av flotten.  

 
3. Mastkranen. 
a) Inspecta har nu besiktigat el vinschen och den är godkänd. Den är nu godkänd för att lyfta 

275 kg. Provlyfts med 380 kg. Brytnivåerna för nödstopp är kontrollerat.  
b) Två datum för utbildning är satta och kommer att publiceras i JBS bladet i feb och även meddelat 

på vårmötet. Alla som skall använda sig av den elektriska mastkranen skall genomgå denna 
utbildning. Vidare kommer detta att bli ett stående inslag i introduktionsutbildningen.  

c) Inspecta har bekräftat att vi kan besiktiga mastkranen själva. 
                                Göran uppdaterar instruktionen för detta 

d)  Vajerna ska bytas på den manuella vinschen. Osäker på om detta är gjort idag, kollas med Hasse 
och Kenta 

 
4. Slipen/motorlyft 
a) Efter att Inspecta kontrollerat slipen har vi kommit fram till att den inte får användas av alla 

medlemmar. Den får från och med nu endast användas av varvscheferna. Detta pga att den saknar 
ändlägesstopp.   

b) Behöver ej besiktigas, men Inspecta råder oss att ”checka av denna”.  
Björn skriver en checklista för detta. 

  
5. Trycksatta käl. 
a) Säkringarna ska bytas ut till ”tröga” säkringar för att förhindra att dessa löses ut. 

Detta har nu åtgärdats av ”elgruppen” 
b) Kenta meddelar att kompressorn som ”ger bubblor” på brygga 6 inte är ett tryckkäl? Osäker på 

detta.  
Joakim följer upp detta. 

 
 
6. Föreskriften för sjösättning och upptagning är framtagen och testad vid upptagning. En del 

feedback har kommit och föreskriften har uppdaterats efter detta.  
 
 
 

7. Bandansvariga även vid sjösättning? 
a) Detta har diskuterats i styrelsen och en del ställde sig frågande till varför vi ska ha 

bandansvariga vid sjösättning. Men det har inte varit meningen att dessa skall extrainkallas 
utan tanken är att om en bandansvarig skall sjösätta sin egen båt kan denne lika gärna ta 
arbetsuppgifter så som att kroka på/ kroka av slingbanden. 

b) Vi skall också se över slingmärkningen och propellermärkning vid sjösättning 2020.  
 
 

8. Maskinhallen  
Det finns en del ”farliga” maskiner i maskinhallen som kan orsaka stor skada vid 



felanvändning.  
          Detta kontrolleras vid nästa skyddsrond.  

 

9. Trappan vid vakttornet bör kontrolleras vid nästa skyddsrond. 
 

10. Grillplats   
a) Ett förslag har tagits fram av miljöansvarig. En fast installerad grill, där var och en får ta 

ordning efter sig. Detta presenterades på syrmötet där flertalet var negativa till detta 
förslag. Ett annat förslag var då att använda ett sandfyllt cementrör.  

b) I skyddskommittén har vi diskuterat att ett cementrör är det bästa alternativet. Där får var 
och en ställa sin egen grill som man själv sedan tar hand om.  

• Tas upp på nästa styrmöte igen.  
 

11. Kunskap om brand  
a) Göran har hittat bra dokument från kryssarklubben. Dessa kan Brandgruppen ha bra nytta 

för. 
• Göran överlämnar dessa till Hasse. 

12. Truckarna 
a) Backspeglar på truckarna. Det är fortfarande aktuellt då truckförarna gärna vill ha detta. 

Dock tycker en del i styrelsen inte detta är nödvändigt.  
b) Då truckförarna känner sig tryggare med backspeglar borde detta vara en självklarhet att 

sätta upp. 
• Vi tar upp detta på styrmötet igen. 

13. Aktivitetslista 
 Se separat dok 
 
 

14. Nästa Möte inklusive skyddsrond 22 mars. 


