Säkerhetsplan
Föreningen Carlscrona Veteranbåtar
Antagen vid extra årsmötet 2020-08-27
ALLMÄNT
Klubbens lokaler är till stor del att betrakta som arbetsplats, denna säkerhetsplan syftar till att
säkerställa att arbetet inom föreningen bedrivs på ett betryggande sätt så att risken för olyckor,
personskada, brand etc. kan förebyggas och konsekvenserna begränsas om en olycka ändå
inträffar.
Samtliga medlemmar är skyldiga att följa anvisningarna i planen och medverka till att reglerna
efterlevs samt vid upptäckt av missförhållanden rapportera dessa till säkerhetssamordnaren.
Samtliga medlemmar som bedriver verksamhet i föreningens lokaler ska genomgå utbildning i
dessa bestämmelser, att reglerna accepteras bekräftas vid genomgången utbildning.
En särskild säkerhetssamordnare utses som koordinerar säkerhetsarbetet och tillser att styrelsen
en gång per år följer upp planen genom revidering vid behov samt fysisk tillsyn densamma.
Varje medlem ansvarar för att planen följs och att missförhållanden rapporteras till styrelsens
säkerhetssamordnare. Underlåtenhet att följa säkerhetsreglerna kan leda till uppsägning av
hyresavtal och/eller uteslutning från föreningen.
MASKINER och ANNAN UTRUSTNING
Ett felaktigt användande av föreningens maskiner och arbetsfordon
· utgör i sig en av de största riskerna för liv och hälsa
· utgör en fara för att skada våra dyrbara båtar
· kan medföra skada på utrustning och
· i värsta fall öka risken för brand eller annan skada på lokaler, utrustning och annan egendom

Endast medlem som fått en särskild användargenomgång får använda föreningens maskiner och
utrustning.
LIV och HÄLSA
I föreningen lokaler skall finnas utrustning i form av första hjälpen utrustning, hjärtstartare och
larmlistor i lokalen i anslutning till toaletterna.
Ett antal medlemmar som regelmässigt arbetar i föreningens lokaler, med båt eller som
medverkar i arbete med föreningens båtar, har genomgått grundläggande utbildning omfattande
· L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt)
· Kontroll av livstecken
· Medvetslöshet – stabilt sidoläge
· Larma
· Utföra hjärt-lungräddning
· Åtgärder vid luftvägsstopp
· Stoppa blödning
· Förebygga cirkulationssvikt

Förebyggande brandskydd
Medlemmar som utnyttja föreningens lokaler på Rosenholms udde har
skyldighet ATT följa nedan instruktion.
·

Blockera inte (reservutgångar) dvs dörrarna och portar

·

Se till att innanför varje dörr/port skall det vara 2 meter fri passage

·

Gäller även Reservutgången vån 2 omklädningsrummet

Fri väg framför brandsläckarna. Skall finnas en brandsläckare omedelbart
innanför varje port uppmärkta samt på ett antal ställen inne i hallen uppmärkta.
·

·

Gastuberna skall återställas på uppmärkt plats efter användandet. (gröna skjulet)

·

Fri väg minst 1 meter framför varje elskåp/central

·

FÖRBJUDET ATT ANVÄNDA SVETS INOMHUS

·

FÖRDJUDET ATT ANVÄNDA ÖPPEN LÅGA INOMHUS

·

Se till att kaffekokarens är frånkopplad när du lämna fikarummet

Du ansvara för din plats, att det inte förvaras brännbara vätskor typ bensin m.m.
(dessa skall förvars i speciellt plåtskåp)
·

·

Batteriladdning är FÖRBJUDET då ingen vistas i lokalerna

·

Brännbart material såsom linoljetrasor lägg på avsedd plats (plåttunna)

·

Du har skyldighet att veta var brandsläckare och reservutgångar finns.

·

Hela 900 hallen skall kunna nås via huvudingången port.

·

Förbjudet att hitta på egna lösningar vad avser el kopplingar

Vid allmänt arbete två gånger om året skall det dammsugas element och
lysrörsarmaturer
·

Om inte ovan instruktion följs kan du bli av med din båtplats inomhus vilket
styrelsen har mandat att besluta.
·

Åtgärder vid Brand eller Olycka
Påkalla uppmärksamheten genom att larma via signalhorn vid 900 hallens fikarum.
(om du befinner dig i omedelbar närheten av den som larmat om möjligt meddelar
personer på samlingsplatsen var olyckan inträffat)
·

Vid larm tar dig till samlingsplatsen utanför ”gröna skjulet”

·

Har du möjlighet ta med dig brandsläckare och brandfilt

·

Ta reda på var olyckan inträffat.

·

har du möjlighet ladda ned app. 112

Åtgärder vid samlingsplatsen
·

Ta tydlig ledning och organisera vem som skall göra vad

·

Vem/vilka skall ta brandsläckare

·

Vem/vilka skall möta upp räddningstjänsten vid grinden

·

Vem/vilka skall ta ut svetsen (om möjligt)

Åtgärder vi olyckplatsen
·

Vidtag nödvändiga åtgärder för att rädda liv

·

Påbörja släckningsarbete

·

Larma via 112

·

Uppge ditt namn

·

Tala om vad du befinner dig (Rosenholms udde Karlskrona Kommun)

·

Lämna lägesrapport (brand eller olycka) omfattning

Elsäkerhet
El är livsfarligt tag inga risker, rätt kunskap och försiktighet är mycket viktigt vid allt arbete med
elektricitet. En felaktig hantering av el kan leda till brand och skador – och kan i värsta fall vara
livshotande. Är du det minsta osäker ska du alltid låta ett elinstallationsföretag göra jobbet. Glöm
inte att först kontrollera att företaget som du tänkt anlita finns registrerat hos Elsäkerhetsverket.
All fast installation i byggnaderna okulärbesiktigas av medlemmarna vid användning med vikt på
säkerhet och funktion. Vid minsta tvekan anmäls eventuella fel till fastighetsägaren som har
Elsäkerhetsansvaret för fastigheterna.

Detta får vi göra själva.
· Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring
· Byta glödlampor
· Byta lamphållare
· Montera skarvsladdar
· Montera sladdströmbrytare och stickproppar
· Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
· Byta befintlig strömbrytare för högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa
· Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa.
För att få utföra dessa arbeten måste du ha kunskap om hur du gör. Arbetet ska även kunna kontrolleras
på ett korrekt sätt. Är du minsta osäker, överlåter vi arbetet till ett elinstallationsföretag.
All in och urkoppling av fast elinstallation skall utföras av behörigt elinstallationsföretag.

Elutrustning som inte används eller utan uppsikt kopplas ur på lämpligaste
vis. Exempelvis skarvsladdar, lös belysning, laddare samt handmanövrerade
elverktyg.

