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Namn

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

Svenska Båtunionen

2014Sjösäk Sjö- och båtsäkerhet

2015/01 2015/12 120.000

120.000                  2015                   

Kjell Holst kjell.holst@telia.com

0431-20008 0734-170767

Vi avser att genomföra 4 seminarier som kan lyfta upp sjösäkerhetsfrågorna och göra båtmänniskorna 
mottagliga för sådan viktig information. Seminarierna kommer att bl.a. behandla direkta sjösäkerhetsfrågor 
ombord men också nya tekniska framsteg vad gäller sjösäkerhet inklusive navigering. Vi avser att samarbeta 
om seminariernas innehåll och upplägg med båtlivets övriga intressenter inklusive Transportstyrelsen. Dessa 
seminarier vill visa att Båtorganisationerna vill kraftfullt bidra till Transportstyrelsena "Nollvision" inte minst i 
dessa tider där många nya båtmänniskor vill ta del av det fantastiska  båtliv vi har i Sverige. 
En reviderad kurs för säkerhetsbesiktningsmän föreslås också.



Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Förväntade effekter
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Vi kommer att hålla seminarierna i södra,, östra, västra och norra Sverige för att nå en så 
stor målgrupp som möjligt. Det är viktigt att förstå att sjösäkerhet inte uppnås enbart genom 
lagar, regler,teknik och kunskap. Mycket handlar också om insikter, acceptans och respekt 
samt attityder i båtlivet. 
Därför är det viktigt att klubbar/föreningar fortsätter med detta arbete i den egna 
föreningsgemenskapen. Vi ser dessa en-dags seminarier som en viktig start i det 
omfattande arbete som krävs för att nå en "Nollvision". 
 
Vad gäller en reviderad kurs för " Säkerhetsbesiktningsfunktionärer" vill vi hålla en kurs för 
ca 10 personer som kommer att genomföras under en intensivhelg. 
Vi ser redan nu att båtolyckor med allvarliga följder har inträffat (bränder, kollisioner, 
grundstötningar etc.) i år. 
I denna uppfräschade utbildning kommer vi att försöka få in fler kvinnliga deltagare samt 
representanter för våra nya båtmänniskor. 
Kursen kommer sedan ligga till grund för liknande reguljära kurser i båtförbundens regi. 
 
I denna kurs kommer bl.a den ökade korrosionsrisken att behandlas. I takt med all 
elektronisk utrustning som vi idag monterar i våra båtar är det nödvändigt att veta hur man 
gör när nya skrovgenomföringar med avstängningskranar, skyddsanoder, landström, 
vattenvärmare, pumpskydd, åskskydd etc installeras. 
Även det nya toatömningsförbudets inverkan på ombyggnad av båten och hur man  på ett 
bra och säkert sätt kan anordna sugtömningen av toalettavfall. 
 
Vi kommer efter genomförda seminarier att utvärdera dessa för att följa upp med kurser i 
båtförbund och klubbar under följande år.

Vi tror att dessa åtgärder kommer att kraftigt bidra till att Transportstyrelsens mål att halvera 
olyckorna på vattnet fram till 2020 kommer att lyckas.
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Ifall ni ansöker om bidrag för flera projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje projekt.
Gör så här:
1. När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt filnamn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt filnamn
 på er hårddisk.
3. Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten ”Sammanställning”!

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader Belopp, kr

Planera sjösäkerhetsseminarierna i Sverige 
ca 100 timmar ideellt arbete 
Konstruktion av broschyr och marknadsförings material. 
40 timmar ideellt arbete 
Layout och tryckning av dessa                                                                           10.000 
Hyra av seminarielokal                                                                                       50.000 
Föreläsare                                                                                                          60.000 
Ideella föreläsare 40 timmar

120.000


