
Protokoll från möte med JBS skyddskommittén Tid: 02 mars 2021 
Plats: JBS klubbhus 

Närvarande: Joakim Länder, Björn Fehrlund, Emelie Kreibom, Göran Granberg, Jan Eric 
Nordberg, Per-Åke Ohlson. 

 
 
1. Incidentrapporter 
a) Inget nytt att rapportera 

 
 
2. Mastkranen. 
a) Göran har skrivit en föreskrift. 
b) Kenta och Hasse har besiktigat mastkranen, dock oklart om motorkranen har besiktigats.  

• Tittar på detta under skyddsronden  
 
3. Slipen/motorlyft    
a) Björn har skrivit en checklista för slipen. 
b) Föreslår en lösning för nödstopp, alternativt ett galler 

• Tas upp efter skyddsronden med Smedlasse 
 

  
4. Egenkontroll 
a) Styrelsen har tagit beslut om att grillning på området är godkänt. Dock ej på bryggor, i närheten av 

båtar eller där brandfarligt material finns.  
• Göran har lagt informationen på hemsidan 
• Kan vi sätta informationen även i skyltskåpen vid varje brygga 

• Pelle tar fram en skyllt för detta och sätter upp i skyltskåpen. 
b) Brandskyddsgruppen har satt upp ny brandsläckare på brygga 6 och nyligen gjort sin 

brandskyddsrond. Skyddskommittén önskar att det fanns skylt på varje brygga vart 
brandsläckare finns.  

• Tas vid skyddsrond 2021 
 
 

5. Skyddsronden 2020 
a) Belysning söder om klubbhuset vid trappan saknas. Det är nu bestämt var och hur det skall 

installeras. 
 

 

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

• Janne fortsätter att titta på detta inför kommande sjösättningar. 
 

b)  Hur skall stropparna hängas upp för att undvika att de släpar i backen?  
• Janne har noterat att det inte går att sätta på alla truckar. Men framförallt 

är det den gula som behöver. 
• Janne och Björn fortsätter titta på detta inför kommande sjösättning 2021  

 
7. Introduktionsutbildning  
a) Brand ombord och brand i hamnen.  

• Emelie tar fram info om detta till nästa introduktionsutbildning i april 
2021.  



• Göran skickar underlag till Emelie 
 

8. Sjösättning / erfarenhet av upptagning med truck  
a) Joakim ska försöka vara med på sjösättningen den 1a maj.  

 
9. Övrigt 

 
10. Erfarenhet från upptagning med truck 2020. 
a) Separat dokument 
b) Diskussion  
c) Björn håller möte med truckförarna någon gång vecka 10. 

 
11. Aktivitetslista 

 Se separat dok 

12. Nästa Möte: Skyddsrond innan sjösättning. 18 mars kl 12,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


