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Verksamhetsberättelse 2017-2018 för Blekingekretsen av 
Svenska Kryssarklubben 
 
Styrelse och kommittéer 
Styrelsen valdes vid kretsens årsmöte i Karlskrona söndagen den 29 oktober 2017. Styrelsens sam-
mansättning har under året varit följande 

Ordförande Lars Möller 
Vice ordförande Peter Borenberg 
Sekreterare Åke Bohlin 
Kassör Rolf Albinsson 
Ledamöter Pär Aronzon, Ingela Möller, Lennart Persson 
Suppleanter Per W. Anderson, Jaan Karsna 
  
Övriga uppdrag  
Revisorer Anita Petersson, Stig Ljung 
Revisorsuppleant Per Carlsson 
Valberedning Jörgen Sökjer-Petersen (sammankallande), Mårten Dunér 
Kontaktperson för Svenska Sjö Pär Aronzon 
  
Kommittéer  
Information Ingela Möller (ansv) och Lennart Persson (webbmaster) 
24-timmars Lars Möller 
Eskader Rolf Albinsson 
Hamn och Farled Peter Borenberg (ansv), Mårten Dunér, Lars Karlsson, Lars Sjö-

stedt, Jonas Thörngren, Lars Möller, Tommy Carlsson 
Utklippan Pär Aronzon 
Båtteknik Per Carlsson (ansv), Bengt Nordé, Jaan Karsna, Jan Pettersson, 

Staffan Österling, Lars Möller 
Kvinna ombord Vakant 
Miljö Jaan Karsna 

 
Medlemsutvecklingen 
Vid verksamhetsårets ingång var medlemsantalet 773, varav 415 fullbetalande. Vid årets utgång var 
medlemsantalet 770, varav 418 fullbetalande. 
 
Styrelsearbetet 
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden. 
Ordföranden Lars Möller och vice ordförande Peter Borenberg deltog i Riksföreningens årsmöte och 
Rådslag 25-26/11 2017. 
Vice ordföranden Peter Borenberg och Per W. Anderson deltog i Riksföreningens Rådslag 17-18/3 
2018. 
Lars och Ingela Möller samt Åke och Kerstin Bohlin deltog vid Hälleviks Hamnfest den 19 maj för att 
informera om SXK. 
 
Medlemsaktiviteter 
En rad aktiviteter genomförts enligt följande 
 

2017  
10 okt Kulturvandring på Wämö, Karlskrona. 
29 okt Kretsens årsmöte med föredrag om Atlantic Rally for Cruisers. 
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2018  
31 jan Föredrag om segling i Norge. 
14 mars Kvällsträff om båtteknik. 
11 april Kvällsträff med Harken. 
2 juni Kretsens båtmöte på Tromtö. 
2 och 9 juni 24-timmarssegling 
25 aug 24-timmarssegling 
25 aug Båteskader till Tjärö 

 
Medlemsinformation  
Information till medlemmarna har under året lämnats genom vår medlemstidning Kretsaktuellt som 
utkommit med 3 nummer under året, samt på kretsens hemsida. Påminnelser om kretsens arrange-
mang skickas också ut med e-post till de medlemmar som uppgett sin e-postadress. 
Kretsens hemsida kompletteras och underhålls frekvent och har i genomsnitt haft ca 56 besök per 
dag. 
 
Hamn och farled 
En omfattande inventering över tänkbara bojlägen har genomförts. Vi har en fortsatt positiv attityd 
från Länsstyrelsen angående utläggning av våra svajbojar. En ny boj vid Bockö är förberedd och kom-
mer att läggas ut så snart som möjligt. Bojen vid Byrumsviken är utbytt. Övriga bojar är besiktigade 
och är i stort i gott skick. 
 
Vi har deltagit i riksföreningens HoF arbete genom aktiv medverkan i möte med HoF-nämnden. Vi har 
också deltagit i ett arbete inom Biosfärsområde Blekinge Arkipelag. Här har man arbetat med att 
skapa bättre förutsättningar för friluftslivet i Blekinge skärgård. Arbetet har gått mycket trögt men nu 
ser det ut som att åtminstone ett par saker kommer att förverkligas: 

• En Arkipelagrutt, med platser som kan nås med olika flytetyg. Allt från båtar med större djup-
gående till kanoter.  

• Nya detaljerade sjökort över Ronneby och Karlskrona skärgårdar i samarbete med Stigmän-
nen, som gjort sådana kartor över delar av Karlshamns skärgård 

 
Utklippan 
Vi har städat stränder, kollat grillplatser, sett till att folk följer givna regler och på bästa sätt försökt få 
folk att trivas, samt att bli medlemmar i SXK. Kretsens lokal har varit bemannad under 8 veckor i som-
mar.  
Kretsen har också haft uppdrag från Länsstyrelsen att vara tillsynsman för Utklippans naturreservat. 
 
De besökare vi haft talar med glädje om vår närvaro samt tar en sväng in i ”Saltboden” där de ibland 
bara pustar ut från solen eller lånar/byter böcker från vårt bibliotek. 
 
Eskader 
I augusti hade vi ett båtmöte på Tjärö. Fem segelbåtar. en motorseglare och en motorbåt anlöpte 
bryggan vid Tjärö. På programmet: välkomstdrink, klurig tipspromenad, gemensam måltid.  
 
Båtteknisk kommitté 
Den båttekniska kommittén arbetar med att arrangera kvällsträffar om båtteknik och att producera 
artiklar för Kretsaktuellt med båttekniskt innehåll. Tekniska produkter av intresse för båtägare disku-
teras och i viss mån testas. 
 
 
Karlskrona den 22 oktober 2018 
Styrelsen 


