
Protokoll från möte med JBS skyddskommittén Tid: 26 Oktober 2020 
Plats: JBS klubbhus 

Närvarande: Joakim Länder, Björn Fehrlund, Emelie Kreibom, Göran Granberg, Jan Eric 
Nordberg 

 
 
1. Incidentrapporter 
a) Upptagning med truck. Brusten innervant. Ersätts av JBS.  
b) Explosion/ brand i båt. Inga skador på JBS. Båtägaren hanterar skadan med sitt 

försäkringsbolag.  
 
 

2. Erfarenhet från upptagning med truck 2020. 
a) Separat dokument skrivet av Göran Granberg utskickat 26/10 

. 
 
3. Slutfört: 
a) Bojflotten. b) JBS båten.   c) Trycksatta käl.  d) Traverser i masthuset 

  
 
4. Mastkranen. 
a) Har fungerat mycket bra. Medlemmarna har varit mycket positiva 
b) Besiktning får göras av oss själva, men en föreskrift för detta behövs tas fram.  

• Göran tar fram en föreskrift innan våren 2021. 
 
5. Slipen/motorlyft   Kvarstår 
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. 

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

båtar eller där brandfarligt material finns.  
• Göran lägger in anslag på hemsidan gällande detta 

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 
c) Pelle har uppdaterat kartan över JBS där det framgår vart brandsläckare hjärtstartare med mer finns.  
d) Trappan vid vakttornet 

 
7. Skyddsrond 
a) Maskinhallen har kontrollerats vid skyddsrond 2020 utan anmärkning 
b) Brandsläckare bör vändas med jämna mellanrum, Hasse har meddelat att dom gör detta på sina 

brandskyddsronder. 
c) Brygga 6, gästande båt vad som gäller finns på anslaget på skyddsskåp likaså hamnkarta.  
d) Mindre kompressor: Kommer ej att monteras bort.  
e) Täckställningar tas ej in i masthuset utan i stället har vi tagit in ett antal kanoter som kan ligga där. 

Pelle har uppdaterat mastplatserna för att optimera. 
f) Eon har satt ut ”el-varningsskylten” igen.  



g) Belysning vid trappan saknas 
• Detta har påtalats för Birger tidigare. Björn tar detta igen 

h) Vaggvägen har Hasse fixat till. 
 

8. Truckarna 
a) Förtäckning på vilka som får köra truckarna har uppdaterats 
b) Backspeglar på truckarna. Det är fortfarande aktuellt då truckförarna gärna vill ha detta.  

• Janne ser över om han kan hitta någon lösning att sätta in på prov 

 

c)  Hur skall stropparna hängas upp för att undvika att de släpar i backen?  
• Janne ser över om det finns någon lösning på detta?  

d) Däcken, ”Smed-Lasse” meddelar att dom ej behöver bytas 
 

9. Introduktionsutbildning  
a) Brand ombord och brand i hamnen  

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

10. Övrigt 
a) HLR utbildning 

• Bra förslag. Bör dock tas upp igen när Covid har ”lugnat ner sig” 
 

11. Aktivitetslista 
 Se separat dok 
 
 

12. Nästa Möte: Skyddsrond innan sjösättning. 11e april 13,00. 


