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Styrelsens förslag till nya statuter för utmärkelser 

 

 

En modernisering av Kryssarklubbens utmärkelser har efterfrågats under några år.   

Styrelsen presenterade både utmärkelsegruppens förslag med bibehållna utmärkelser samt 

styrelsens förslag vid ordförandekonferensen den 26 november 2011. Styrelsens förslag 

godkändes enhälligt vid mötet med tillägget att förtjänsttecken enbart ska utdelas till personer 

som har gjort ett långvarigt arbete på riksnivå.   

 

Styrelsen föreslår att statuterna om förtjänsttecken ändras till följande.  

 

Svenska Kryssarklubbens förtjänsttecken 

 

§ 1. SXK:s förtjänsttecken delas ut till person, som utmärkt, förtjänstfullt och under lång tid 

främjat riksföreningens syften och bidragit till dess utveckling. Förtjänsttecknet utdelas i 

första hand till person som gjort insatserna på ideell basis. 

 

§ 2. Förtjänsttecknet delas ut i silver. Vid särskilt förtjänstfulla insatser kan förtjänsttecken i 

guld utdelas. 

 

§ 3. Förslag på kandidat kan lämnas antingen av medlem i Riksföreningens styrelse eller av 

medlem/kretsstyrelse. 

Om medlem lämnar in förslag skall minst fem medlemmar underteckna förslaget med 

motivering. Skrivelsen ställs till styrelsen.                                                           

 

§ 4. Beslut om att tilldela en person förtjänsttecken fattas av Riksföreningens styrelse.                                                                                                                                                                                                           

 

§ 5. Omröstning skall vara sluten. Förslag som inte vinner gehör protokollförs inte. Medlem 

som lämnat in förslaget skall i så fall underrättas skriftligt. 

§ 6. Förtjänsttecknet bör utdelas vid Riksföreningens årsmöte. Ordförande skall redogöra för 

motiveringen till beslutet och framföra föreningens tack till vederbörande. 

 

Hedersmedlem och Hedersordförande 

 

Hedersmedlem och hedersordförande är en stadgefråga och behandlas i enlighet med 

stadgarna och på årsmötet. Styrelsen föreslår att statuterna om hedersmedlemskap och 

hedersordförande ska tas bort ur utmärkelsestatuterna. 

 

Plaketter 

 

Styrelsen noterar att många kretsar aktivt slutat med plakettutdelning så styrelsen föreslår att 

Kryssarklubbens plakett avvecklas.  
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Tore Herlins medalj 

 

Tore Herlins medalj för bra båtkonstruktioner var viktig tidigare men idag konstrueras och 

byggs båtarna på att annat sätt och behovet av den här utmärkelsen finns inte längre. Styrelsen 

föreslår att Tore Herlins medalj avvecklas. 

 

Svenska Kryssarklubbens Skeppsklocka 

 

Svenska Kryssarklubbens Skeppsklocka utdelas för en i föreningens anda märklig 

seglarbragd. Styrelsen anser även här att i en tid med outvecklade navigationsinstrument och 

mindre båtar hade utmärkelsen ett syfte men idag med tillgång till moderna hjälpmedel och 

med modern båttillverkning när medlemmar seglar flera varv runt jorden både vid antarktis 

och arktis så har utmärkelsen spelat ut sin roll. Styrelsen föreslår att Skeppsklockan 

avvecklas. 

 

Kryssarklubbens utmärkelse för Gott Sjömanskap 

  

Kryssarklubbens utmärkelse för Gott Sjömanskap. Vad är gott sjömanskap? 

Många av medlemmarna visar på ett gott sjömanskap varje dag och det är mer slumpen att 

någon nominerar en person för utmärkelsetecknet Gott Sjömanskap. 

Styrelsen föreslår att utmärkelsen för Gott Sjömanskap avvecklas. 

 

Grenanderplaketten 

Grenanderplaketten tilldelas medlem som författat årets bästa artikel om en båtfärd i 

Kryssarklubbens anda. När plaketten instiftades var de flesta artiklarna i På Kryss och i 

Årsboken skriven av medlemmar på ideell bas. 

Sedan många år är många av artiklarna i På Kryss skrivna av betalda skribenter. Kvarstår 

årsboken. Styrelsen anser att man kan finna mer moderna sätt att premiera en bra artikel. 

Styrelsen föreslår att Grenanderplaketten avvecklas. 


