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Bilaga till årsmöteshandlingarna 2019, 

motion från medlem och styrelsens yttrande 

_____________________________________________________________________________________________ 

Motion nr 1) 

Ang. information om SXK:s bojars positioner 
 
Tidigare fanns information om våra bojars positioner idén tryckta matrikeln. Idag finns denna 
information att hitta ”på nätet”! 
 
Förslag:  
Bifoga ett tryckt häfte i A5 format i utskicket med bojflaggan. 
 
För den som befar våra vatten krävs idag antingen en uppkopplad dator, mobiltelefon, ”padda” eller 
navigator med dessa inlagda för att hitta dem. 
Elektroniska apparater kräver att de är uppkopplade och laddade eller har tillgång till ström. 
Mobiltelefonen och ”paddan” slocknar efter x antal sekunder och datorn inom någon minut. 
 
Alltså: Ett säkerhetsproblem! 
 
Min uppmärksamhet som sjöfarare är att ha uppsikt över vad som händer under min framfart och 
dessa elektroniska apparater kräver mycket uppmärksamhet och tid. Ett litet häfte hinner man ge 
korta perioder. 
Du kan enkelt lägga ifrån dig eller ta upp häftet. 
 
Alltså: Inget större säkerhetsproblem! 
 
Förslag till häftets innehåll? Som tidigare med tillägg för kretsars planerade bojutläggningar under 
säsongen och låt respektive krets kontrollera sina uppgifter. 
 
Bojarna är en av SXK:s största medlemsvärvare så låt oss vårda dem! 
 
Oxelösund den 13 september 2019 
 
 
Anders Fischer, medl.nr:475200 
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Styrelsens yttrande till medlemsförslag om SXK:s bojars positioner, motion nr 1) 

 

Förslaget är att åter trycka information om bojarna i en bojmatrikel och skicka ut den i tidningen med 

bojflaggan. 

Styrelsens yttrande 

För att producera en tryckt bojmatrikel i matrikelformat och sända ut den till alla medlemmar med 

registrerad båt krävs en 40-44 sidig bojmatrikel som uppdateras varje år. 

Kostnaden för att trycka en sådan bojmatrikel ligger på ca 60 000 kr inklusive moms. Dessutom 

tillkommer kostnader för distribution och porto på ca 45 000 kr inklusive moms.  Totala kostnader 

blir därmed ca 105 000 kr per år. 

Styrelsen anser att årsmötets beslut om att information som tidigare var i matrikeln ska vara digital 

och att fördelarna med en digital bojmatrikel överväger de eventuella nackdelarna.  

Bojarna finns idag publicerade på webben på flera sätt. Bojarna finns inlagda i sjökortet och i en lista. 

Under menyalternativet båtliv / bojar hamnar och farleder finns alla bojar uppdelade efter krets från 

Haparanda till Svinesund.  Här finns också bojmatrikeln för nedladdning eller utskrift.  

I den digitala bojmatrikeln kan informationen uppdateras vid behov. Text och skisser kan enkelt 

förstoras på dator, läsplatta eller mobil utan problem. Medlemmar behöver inte koppla upp sig när 

man vill läsa i bojmatrikeln. Bojmatrikeln kan laddas ner på dator, läsplatta eller i undantagsfall en 

smartphone innan man åker iväg.  

Ett centralt bojregister tas i bruk under vintern vilket gör att informationen på webben om bojarna 

kommer att uppdateras omedelbart när registrering av en bojs ändrade status läggs in i systemet.  

Det här gör att den senaste informationen om en boj alltid finns på webben. Informationen i en 

tryckt bojmatrikel är däremot gammal redan när den utkommer.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.  

 


