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BESIKTNINGSINFO 2018-1
BESIKTNINGSMANNENS HANDBOK 2018
2018 publiceras ingen ny Handbok. Förändringarna är närmast korrigeringar av fel och redovisas i en
korrigeringsbilaga. För nästa säsong gör vi en uppdaterad handbok vad gäller innehållet och utformningen.
Bilagan till Besiktningsmannens handbok sänds med Besiktningsinfo 2018-2.

LED-BLOSSEN
Vid LED-blossens introduktion dök misstanken upp om att produkter marknadsfördes lämpliga för maritimt bruk
”endast på pappret”, men är inte det i verkligheten. Därför har vi börjat kartlägga tekniska krav för LED-bloss, som
kan godkännas vid besiktningen. Kraven berör ljusstyrkan, minimiavstånd för synbarheten samt vattentätheten.
Målsättningen är att få arbetet färdigt inom en snar framtid.

BESIKTARLICENSEN
Kolla att din licens är giltig. 4 år efter kursen kan den besiktningsansvarige förlänga din licens med ytterligare 4 år.
Ifall 8 år har förflutit, be den besiktningsansvarige anmäla dig till en kompletteringskurs på www.spv.fi eller via
linken http://spv.fi/events/categories/katsastuskurssit/ .

2018 Kampanj för APUA-Veneilijän turvallisuusopas, HJÄLP-Båtägarens säkerhetshandbok
Den i fjol publicerade handboken har fått ett gott mottagande. Vi föreslår att alla, som besiktigar sin båt, får ett
exemplar i samband med besiktningen. Publikationen kan förhandsbeställas t.o.m. 25. februari. För att få ner
specialpriset till uppskattningsvis 1,50€ görs en sambeställning.
Priset bekräftas innan beställningen blir bindande.
Publikationen kan laddas ner i PDF-form via www.raja.fi/veneily. En svenskspråkig version publiceras på mässan
VENE18BÅT.
Tilläggsinformation marika.bister-sandstrom@spv.fi
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BESIKTARENS VIMPEL
Vimpeln kan beställas tillsammans med besiktningsmaterialet för föreningens besiktare till ett pris av €25.-/st.

SKJULETS UPPDATERINGAR
Förändringar 1/2017 - 1/2018
Besiktning:
- Blanketten är förbättrad (flera förändringar) och uppdaterad 2017.
- Förbättrad sökfunktion för båtar, som skall besiktigas. Möjlighet att söka fram oavslutade besiktningar.
- Korrigerad; underkänd båt visas inte som besiktigad
- I båtens grunddata visas om båten skall besiktigas.
- Benämningarna för skrov- och grundbesiktning förbättrade.
- Besiktningschefen kan välja besiktare vid pappersdokumentbesiktning.
- Om användaren försöker besiktiga samma båt två gånger samma år, visas detta för användaren (dubbelbesiktning är dock
möjlig)

