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MOTIONER 
 
Inkomna förslag till årsmötet: 

1) Förslag väckt av styrelsen: Stadgeändringar. 
2) Förslag väckt av styrelsen: Ändring av årsavgifter. 
3) Motion från Jan Reutergård: Föreslår att upprätta en bojfond inom SXK. 
4)   Motion från Peter Follin: Stadgeändring av § 9 och Riksföreningens säte. 
5)   Motion från Peter Follin: Stadgeändring av  § 10 och kvoterad inbjudan 
till SXK Rådslag 
 
 
SE SEPARAT BILAGA. 
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Svenska Kryssarklubben  
kallar härmed till sitt 92:e årsmöte 

 
Svenska Kryssarklubben kallar härmed till Årsmöte 2015, lördagen den 21 no-
vember kl 15.00. Alla medlemmar är välkomna till Kalmarsunds Hotell, Fiskarega-
tan 5 i Kalmar, för behandling av stadgeenliga ärenden enligt följande: 

 
FÖREDRAGNINGSLISTA 

1. Val av ordförande och sekreterare att leda förhandlingarna. 
2. Godkännande av röstlängd. 
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning. 
4. Val två personer, att jämte ordförande justera protokollet. 
5. Val av två rösträknare.  
6. Fastställande av dagordning. 
7. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser. 
8. Fastställande av balans- och resultaträkning. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
10. Jämtlikt § 14 i stadgarna föreskrivna val av ordförande, styrelseledamöter, 

revisorer samt ledamöter av valberedningen. Val enligt röstsedel. 
11. Fastställande av budget och verksamhetsplan. 
12. Beslut om avgifter och arvoden. 
13. Förslag väckt av styrelse, kretsstyrelse eller medlem. 

1) Förslag väckt av styrelsen: Stadgeändringar. 
2) Förslag väckt av styrelsen: Ändring av årsavgifter. 
3) Motion från Jan Reutergård: Föreslår att upprätta en bojfond inom SXK. 
4) Motion från Peter Follin: Stadgeändring av § 9 och Riksföreningens säte. 
5) Motion från Peter Follin: Stadgeändring av  § 10 och kvoterad inbjudan 

till SXK Rådslag 
14. Övriga frågor som icke är av beslutskaraktär. Se § 5 i stadgarna. 

- Rapport om uppföljning av stadgar för utmärkelser. 
15. Mötet avslutas. 

 
Nacka Strand den 21  oktober 2015  
Ulf Lindskog, Ordförande Svenska Kryssarklubben  
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FUNKTIONÄRER OCH ANSTÄLLDA 
 

Kryssarklubbens styrelse 
Ordförande: Ulf Lindskog 
1:a vice ordförande: Tom Risberg 
2:e vice ordförande: Roland Mårtensson 
Skattmästare: Per Tistad 
Ledamöter: Christina Brodd, Marie Follin, Martin Lesén, Magnus Sterky, Sverker 
Carnemark.  
Suppleant: Linda Hammarberg 
Adjungerad: Per Berkhuizen 
 
Revisorer 
Auktoriserade: Bengt Beergrehn, Kerstin Hedberg, suppleant 
Förtroendevalda: Ingela Möller och Per Piscator 
Suppleanter: Ingela Johansson och Pia Pilbro Hakala 
 
Valberedning 
Ordförande: Torbjörn Berg 
Barbro Söderberg, Hans Martinsson, Cecilia Olsson och Gunilla Ekholm. 
 
Kryssarklubbens kansli 
Per Berkhuizen, kanslichef 
Personal: Anneli Ekholm, Maria Fasth, Mirkka Ankarkrans, Marie-Louise Häger-
man, Ewa Persson och Mattias Bredberg. 
 
Båtregistrator 
Per Berkhuizen 
 
På Kryss 
Ansvarig utgivare: Per Berkhuizen 
Chefredaktör: Johan Boström 
 
Ombud  
Svenska Kryssarklubben har ombud på över 50 platser i världen. 
 
NÄMNDER, NÄMNDLEDAMÖTER 
Och av styrelsen utsedda ledamöter i andra Kryssarklubbs organ. 
 
Båttekniska nämnden (BTN) 
Ordförande: Stefan Kindeborg  
Sekreterare: Thomas Lundgren  
Ledamöter: Ernst Blixt, Magnus Sterky, Kjell Johansson, Tommy Källberg  
Adjungerad: Lars-Olof Norlin 
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Från kretsarna: Ulf Lundmark, Christer Johansson, Per Bejerstål, Björn Lindeberg, 
Niklas Borg, Per-Åke Magnusson, Pär Aronzon, Carl-Göran Nyrell, Ove Thorin, Lars 
Emthammar  och Håkan Alnefelt. 
 
 
24-timmarsnämnden 
Ordförande: Christer Forsgren 
Från kretsarna: Ulf Sundström, Mikael Berggren, Tore Ericsson, Arne Wallers, 
Hans Gustavsson, Kjell Johansson, Åke Silfwerbrand, Lars Möller, Martin Wall-
ström, Per Albinsson och Arne Ljungdahl. 
 
Eskadernämnden 
Ordförande: Kjell Vestberg 
Från kretsarna: Per-Anders Fjellström, Kenneth Garph, Bengt Everitt, Kerstin An-
dersson, Staffan Rydberg, Björn Lindeberg, Staffan Rydberg, Rolf Albinsson, Chris-
ter Böös, Inge Andersson, Sören Blomqvist och Stefan Helsing. 
 
Hamn- och Farledsnämnden 
Ordförande: Jan Reutergårdh 
Från kretsarna: Lars-Jonny Landström, Jan Nyström, Niklas Nilsson, Allan Petters-
son, Anders Lindh, Bengt Hallgren, Bengt Assarsson, Hans Martinsson, Peter Bo-
renberg, Kjell Björk, Jan Billig, Jörgen Sundin, Ingvar Jonsson, Erik Nyström (boj-
skisser). 
 
Informationsnämnden 
Ordförande: Frank Arnoldsson 
Representant från Riksföreningen: Per Berkhuizen 
Från kretsarna: Bo Ulfshielm, Per Nilsson, Solveig Tjernquist Ekström, Ann Marie 
Westerlind, Stefan Eliasson, Martin Lesén, Ingela Möller, Birgitta Porutis, Eie 
Bengtsson, Sune Stenholm och Christina Brodd. 
 
Qvinna Ombord  
Ordförande: Maria Haggärde 
Från kretsarna: Nenne Hagman, Titti Hadders Lindahl, Cecilia Franke, Gudrun 
Dagberg, Agneta Wester, Ingela Möller, Malin Johansson, och Lena Jansson. 
 
Miljönämnden 
Ordförande:  Åsa Kullberg 
Från kretsarna: Anders Konow, Lars-Gösta Dahlström (St), Mats Larson, Lars-
Göran Dahlström(Da),  Lena Lindblad, Carl-Magnus Remelin och Rolf Odselius. 
 
Program- och Utbildningsnämnden 
Ordförande: Kenneth Svensson (avgick i augusti 2015) 
Från kretsarna: Ebbe Johnson, Anna Friis, Björn Lindeberg, Bo Kaliff, Martin Lesén, 
Anders Assargård och Peter Björnhage. 
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Utlandsnämnden 
Vilande 
 
SXK-Ung 
Vilande 
 
Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola 
Kryssarklubbens representant: Marie Follin med Christina Brodd som suppleant. 
 
 
NÄMNDERNAS RAPPORTER 
 
Inom Svenska Kryssarklubben finns tio nämnder.  De tio nämnderna är: 
Eskadernämnden (inrättades 1924), Hamn- och Farledsnämnden (1924), Båttek-
niska nämnden (1931), 24-timmarsnämnden (1946), Informationsnämnden 
(1968), Program- och Utbildningsnämnden (1970), Utlandsnämnden (1987), 
Qvinna Ombord (1994), SXK-ung (1995) samt Miljönämnden (2012).  Mer detalje-
rad information om de flesta nämnder finns på webbsidan. 
 
Båttekniska nämnden (BTN) 
Ordförande: Stefan Kindeborg (Sö) 
Sekreterare: Thomas Lundgren (Vk) 
Ledamöter: Ernst Blixt (St), Magnus Sterky (St), Kjell Johansson (SA),  
Tommy Källberg (Vk) Adjungerad: Lars-Olof Norlin (Sö) 
Från kretsarna: Ulf Lundmark (Bv) Christer Johansson (Bo), Per Bejerstål (Eg), 
Björn Lindeberg (Sö), Niklas Borg (SA), Per-Åke Magnusson (Da) Pär Aronzon (Bl) 
Carl-Göran Nyrell (Ör), Ove Thorin (Vk) , Lars Emthammar (Vä) och Håkan Alnefelt 
(VM). 
 
Båttekniska nämnden har under verksamhetsåret 2014-2015 haft ett nämndmöte 
den 7 februari i Göteborg.  Vidare har kontakt hållits per telefon och e-post i aktu-
ella ärenden. 
Nämnden består av en ordförande, 6 ledamöter och en adjungerad samt 11 krets-
representanter. 
Båttekniska Nämndens Forum har varit förhållandevis välbesökt. BTN:s ledamöter 
har deltagit i tekniska diskussioner och rådgivning via BTN-Forum.   
  
BTN samarbetar med redaktionen för På Kryss där tekniska frågor och problem 
med tillverkare och leverantörer dryftas. Under året har några minitester av till-
behör genomförts bland annat test av manlucka till bränsletank och en enklare 
variant av båtbottentvätt. Testerna publiceras i På Kryss. Bl.a. har BTN varit aktiv i 
samband med en segelbåt som sjönk pga åsknedslag i Saltsjöbaden, vilket också 
beskrevs i På Kryss.  
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Eskadernämnden 
 
Ordförande: Kjell Vestberg (Vk) 
Från kretsarna: Per-Anders Fjellström (Bv), Kenneth Garph (Eg), Bengt Everitt 
(Up) Kerstin Andersson (St), Björn Lindeberg (Sö), Bengt Dagberg (SA) Staffan 
Rydberg (Da),  Rolf Albinsson (Bl) Christer Böös (Ör), Inge Andersson (Vk),  Sören 
Blomqvist (Vä)och Stefan Helsing (M). 
 
Eskadernämnden har under verksamhetsåret haft ett nämndmöte i oktober, hel-
gen den 17-18-19 oktoer på Malma Kvarn, SXKs anläggning i Stockholm. Nämnd-
mötet skedde tillsammans med Nämnden för Qvinna Ombord. Ett besök hanns 
med på SXKs kansli  i Nacka Strand.  
 
En frågeenkät skickades ut i septemer 2014 till alla deltagre i Tallineskadern 
sommaren 2014 . Enkäten besvarades av 27 deltagare och 3 eskaderledare. 
 
En offertförfrågan med upphandling har genomförts under året för Eskadrar ut-
omlands. Avtal skrevs med Navigare Moments.  Navigare Moments kom och före-
läste på Rådslaget våren 2015. 

 
Nämnden verkar för att: 
– Sprida eskadertanken bland båtfolket 

– Bistå kretsarnas eskaderansvariga vid planering av eskadrar 

– Utöka samarbetet i form av gemensamma eskadrar mellan kretsarna 

– Kretsarnas eskaderregler är så lika som möjligt 

– Förmedla erfarenheter mellan kretsarna 

– Öka antalet motorbåtar som går eskader 

– Bistå kretsarna vid planering av eskadrar med hyrda båtar utomlands 

 
Hamn- och Farledsnämnden  
Ordförande: Jan Reutergårdh (Da) 
Nämnden har bestått av ordförande och följande representanter för kretsarna: 
Lars-Jonny Landström (Bv), Jan Nyström (Bo), Niklas Nilsson (Eg) Allan Pettersson 
(Up), Anders Lindh (St), Bengt Hallgren (Sö), Bengt Assarsson (SA), Hans Martins-
son (Da), Peter Borenberg (Bl), Kjell Björk (Ör), Jan Billig (Vk), Jörgen Sundin (Vä), 
Ingvar Jonsson (VM), Erik Nyström (bojskisser). 

Nämnden har, i enlighet med nämndbeslut, haft ett dokumenterat (mötesanteck-
ningar) möte i Göteborg helgen den 7-8 februari. I övrigt har ärenden hanterats 
genom e-post och telefonsamtal. Utöver detta har det hållits möten med Trans-
portstyrelsen och Sjöfartsverket (mötesanteckningar). 
 
Nämndens verksamhet har i huvudsak omfattat uthamnar, svajbojar, farledsut-
märkning samt seglingsbeskrivningar. Kretsarnas HoF-kommittéer hanterar ca 
200 bojar , 40 enslinjer, 16 kummel, 4 stångmärken och 31 prickar. 
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Hamn- och Farledsnämndens verksamhetsberättelse omfattar, med några få un-
dantag, endast nämndens verksamhet och är således inte en redogörelse för SXK:s 
hela Hamn- och Farledsverksamhet.  
En av nämndens uppgifter är att samordna Hamn- och Farledsverksamheten. Den 
uppgiften har tydliggjorts genom beslut i styrelsen när det gäller den ekonomiska 
resursfördelningen till kretsarna. Nämnden ska också verka för informationsut-
byte mellan kretsarna.  
SXK:s svajbojar är mycket populära. Styrelsen har uttalat att bojverksamheten ska 
prioriteras. Förtöjningsplatserna i gästhamnarna räcker inte till samtidigt som 
båtarna blir större. För att möta det framtida behovet förutses flera bojstationer 
och då även till större båtar. Detta kräver i sin tur tillgång till hanteringsresurser, 
som t.ex. kranförsedd båt med tillräcklig lyftkapacitet. Det finns anledning att 
känna viss oro för kostnadsutvecklingen av en växande bojpark och dess under-
håll. Samtidigt kan vi glädjande konstatera att det under året inkommit två donat-
ioner till bojverksamheten som kommer att resultera i ytterligare ca 10 bojar på 
Oskusten och i Vänern. Dessa bojlägen diskuteras nu med bl a markägare. 
 
Uthamnar och gästhamnar 
SXK har uthamnar på/i Gåsören, Kattskär, Lill-Lubban, Granskär, Norrviken, 
Ridön, Stora Ålö, Ekenäs och Lomma (Kryssarklubbscentrum i Skåne) samt gäst-
hamnen Malma Kvarn. 

Informationsnämnden  
Infonämndens ledamöter under verksamhetsåret har varit följande personer från 
respektive krets. Frank Arnoldsson, Ordförande, Bottenhav.  Christina Liljestrand, 
Bottenviken.  Angelika Fredriksson, Eggegrund. Christopher Carlbom, Uppsala. 
Solveig Tjernquist, Stockholm. Ann Mari Westerlind, Sörmland. Stefan Eliasson, St. 
Anna. Martin Lesén, Dacke. Ingela Möller, Blekinge. Birgitta Porutis, Öresund. Peter 
Junermark, Västkust - endast information. Eie Bengtsson, Vänern. Sune Stenholm, 
Väster Mälaren. Christina Brodd, Medelhavs och Per Berkhuizen, SXK kansli. Info-
nämnden har under året inte haft några fysiska möten.  
 
Qvinna Ombordnämnden 
Ordförande: Maria Haggärde (Vä) 
Från kretsarna: Nenne Hagman (Eg), Cecilia Franke (St) Titti Hadders Lindahl (Sö), 
Gudrun Dagberg (SA), Ingela Möller (Bl), Malin Johansson (Vk) och Lena Jansson 
(VM). 
 
Totalt antal deltagare i SXK Qvinna Ombords aktiviteter  i kretsarna för verksam-
hetsåret  2014-2015 är 483 mot 682 året innan. En minskning från förra året men 
tillbaka på 2013 års siffror. Kanske beroende på väder, 2014 var en superfin som-
mar. Vem vet? 5 av 13 kretsar har kontinuitet i verksamheten. Stockholm är på 
gång igen och har bjudit in Sörmland till sin uppstart. 
Det saknas en del siffror för möten och samarrangemang mm. Svindlande att tänka 
på hur siffrorna skulle se ut om SXK samtliga kretsar hade QO-verksamhet. Vilken 
potential till fler medlemmar. En del kretsar har försökt starta verksamhet men 
hittills inte lyckats hitta entusiastiska funktionärer och deltagare. Här har de ak-
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tiva kretsarna en roll i att bjuda över kvinnor från kretsar där verksamhet inte 
finns.  
Qvinna Ombord ”En tillgång för kretsen och en möjlighet till fler medlemmar”. 
 
Nämnden har under året genomfört ett protokollfört nämndmöte på Malma Kvarn. 
Detta har upplevts mycket positivt och inspirerat nämndledamöterna. 

Rapport för året från kretsarna är en ständigt återkommande punkt på agendan. 
Se resultat ovan/krets. 
Vk, Sö, och Vä har väl fungerande verksamhet. Eg är starkt på gång med aktiviteter. 
St Anna har generationsväxling och saknar kommitté men har ändå genomfört 
verksamhet. St har under våren haft en träff och kommer under okt ha en upp-
startsträff med bildande av kommitté och planerande av verksamhet. QO-
nämndens fokus ligger fortsatt på att stötta Bk och VäMä, där verksamhet är på 
gång men saknar kontinuitet. Bottenviks- Bottenhavs- Öresund- Dacke- och Upp-
salakretsen saknar helt verksamhet och representant i QO-nämnden.  
Vid ett anförande av QO-nämnden under årsmöteshelgen i Malmö med rubriken 
”Qvinna Ombord – en tillgång för kretsen och en möjlighet till fler medlemmar” 
fick samtliga kretsstyrelser utan QO-verksamhet en QO handbok överlämnad till 
sig samt en utmaning att skicka en representant till nästa QO nämndmöte.  
 
24-timmarsnämnden 
Ordförande: Christer Forsgren (St) 
Från kretsarna: Ulf Sundström (Bv), Mikael Berggren (Eg), Tore Ericsson (Up), 
Arne Wallers (St), Hans Gustavsson (Sö), Kjell Johansson(SA), Åke Silfwerbrand 
(Da), Lars Möller (Bl), Martin Wallström (Vk), Per Albinsson (Vä) och Arne Ljung-
dahl (VM). 
 
24-timmarsnämndens uppgift är att förvalta riksgemensamma regler, rutiner och 
verktyg. Nämnden samordnar rikstäckande marknadsföring. Seglingarna genom-
förs i respektive krets, som också ansvarar för lokal marknadsföring och deltagar-
värvning. 
 
Marknadsföring på riksnivå har skett genom exponering av informationsmaterial 
om 24-timmars på båtmässorna i Stockholm och Göteborg. I Stockholmskretsen 
och Västkustkretsen har aktiviteter som skrivbordsseglingar, introduktionsträffar, 
24-timmarscaféer och 24-timmarsträffar med plakettutdelning genomförts. Allt i 
syfte att öka intresset för vår seglingsform. De allra flesta kretsar har också infört 
kallelser till årets seglingar i sina kretstidningar och i vissa fall även uppföljande 
artiklar.  
 
Seglingar har arrangerats av 10 kretsar. I flertalet kretsar genomfördes de den 
första helgen i juni och första helgen i september. Stockholmskretsen arrangerade 
dessutom 12-timmars ensamsegling lördagen före midsommar (ingår inte i sta-
tistiken) och Västkustkretsen 12-timmarssegling med besättning i december. Flera 
kretsar dubblerade vårseglingen så det var möjligt att starta även helgen före eller 
efter ordinarie helg. Vilketdera varierade mellan kretsarna.  
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Totalt är antalet anmälda båtar 164 (165), varav 104 (120) fullföljde. Det är unge-
fär samma antal anmälda som de senaste två åren, men färre som fullföljt. Vädret 
var tämligen gynnsamt både vår och höst. Men höstseglingen drabbades av en dag 
med kulingvarning och mycket regn, vilket sannolikt påverkade antalet fullföljda. 
 
Många trogna seglare har slutat segla 24-timmars, sannolikt av åldersskäl. Detta 
vägs inte helt upp av den nyrekrytering som också skett under året.  
 
Sedan flera år pågår försök i flera kretsar att förnya 24-timmars på olika sätt. Ex-
empel är 12-timmars ensamsegling och seglingar med gemensam målpunkt och 
efterföljande samkväm. Vi har visat upp 24-timmars genom artiklar i På kryss och 
kretstidningar. Trots detta noterar vi en vikande trend, som sannolikt beror på 
förändrad inställning bland dagens båtägare hur de vill utöva sitt båtliv. Undanta-
get är 12-timmars ensamsegling som samlar allt fler seglare. Ansträngningarna att 
göra vår verksamhet känd och intressant fortsätter. 
  
Nämndmöte hölls i november 2014 i Dackekretsens regi på Hotel Corallen i 
Oskarshamn. Representanter från sju kretsar deltog. Totalt deltog tretton funkt-
ionärer inklusive ordförande och styrelsens representant. 
 
Nämndens arbete har i år, förutom rikstäckande marknadsföring, begränsat fort-
satt med att ta fram nytt förenklat regelverk, inklusive nya Riksregler. Det nya re-
gelverket kan förhoppningsvis börja tillämpas nästa säsong (sommaren 2016).  
 
Förnyelsen av regelverket har stått tillbaka för skapandet av en applikation för att 
simulera 24-timmarssegling. Applikationen fungerar i PC, surfplatta eller 
smartphone. Applikationen har fått viss uppmärksamhet på sociala media och 
kommer förhoppningsvis att stimulera intresset för "riktig" 24-timmarssegling. 
 
Arbetet med att förbättra det punktkort, som varje seglare kan skapa i Google 
Earth utifrån Punkt- och Distanstabellen, har fortsatt. 
 
Program- och Utbildningsnämnden 
Ingen verksamhet har skett och ordförande Kenneth Svensson avgick i augusti 
efter några månader som ordförande.  
 
Miljönämnden 
Ordförande:  Åsa Kullberg 
Från kretsarna: Anders Konow, (Bl)Lars-Gösta Dahlström (St), Mats Larson (St), 
Lars-Göran Dahlström(Da), Carl-Magnus Remelin (Ör) och Rolf Odselius (Ör) Lena 
Lindblad (Vk). 
 
Blekingekretsen, Dackekretsen, S:t Annakretsen, Stockholmskretsen, Västkust-
kretsen och Öresundskretsen fanns representerade i Miljönämnden under verk-
samhetsåret. Då nämndens medlemmar är geografiskt spridda har kontakt hållits i 
första hand genom mail och telefonmöten. En gång per år träffas nämnden fysiskt. 



     
 

  11(39)  

Under innevarande verksamhetsår beslutade nämnden att avstå det fysiska mötet, 
för att genomföra det i samband med Kryssarklubbens rådslag i november 2015. 
 
Nämndens huvudsakliga aktiviteter är att bistå medlemmar, kretsar och nämnder 
vid olika frågor som rör miljöområdet samt bistå riksföreningen och SSD vid re-
missförfarande från olika myndigheter.  
Under verksamhetsåret har nämnden bistått kretsar och enskilda medlemmar, 
framförallt rörande toatömningslagen som trätt i kraft under verksamhetsåret.  
Nämnden har även på uppdrag av riksföreningens styrelse lämnat synpunkter på 
remisser samt på Havs- och Vattenmyndighetens reviderade skrivelse Båtbotten-
tvättning av fritidsbåtar.  
Miljönämnden har även lämnat synpunkter på riksföreningens förslag till instrukt-
ioner för miljönämnden under verksamhetsåret. 
Informationsspridning mellan nämndmedlemmarna inom olika miljöaktiviteter 
och frågor har också förekommit, främst via mail eller på telefonmöten. Under ett 
av våra telefonmöten diskuterades bl a möjligt innehåll i lokal miljöutbildning för 
den egna kretsen. 
Under våren har även nämnden diskuterat möjligheten att med hjälp av någon 
eller några kretsar starta ett praktiskt arbete runt båtbotten få fram kunskap och 
om enkel och billig filterteknik, som kan uppfylla riktlinjerna om båtbottentvätt 
och på så vis minska behovet av steg 2 rening.  
Nämndens ordförande deltar som ledamot i Båtmiljörådet. 
 
 
SAMARBETSORGANISATIONER 
 
Svenska Kryssarklubben deltar i ett antal samarbetsorganisationer som arbetar 
för att främja och utveckla båtlivsverksamheten i allmänhet och stärka medlems-
nyttan i synnerhet. 
 
BFK (Svenska Sjö) 
Båtorganisationernas egen försäkring - Svenska Sjö är en gruppförsäkring som 
erbjuds alla båtägare. Medlem i båtklubb som är ansluten till Svenska Båtunionen, 
Svenska Seglarförbundet eller medlem i Svenska Kryssarklubben får lägre pris på 
premien.  
 
Försäkringens huvudman är Båtorganisationernas Försäkringskommitté (BFK), 
där var och en av nedanstående organisation är medlem. Försäkringsgivare är 
Trygg Hansa. En särskild försäkringskommitté med representanter från Svenska 
Sjö och båtklubbarna har hand om överprövning av skadeärenden. 
Medlem i BFK är Svenska Kryssarklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Seglar-
förbundet, Saltsjön-Mälarens Båtförbund, Kungliga Motorbåt Klubben, Kungliga 
Svenska Segel Sällskapet och Navigationssällskapet. Kryssarklubben har under 
året varit representerad av följande personer.  
BFK: Ulf Lindskog och Jan Olov Ohlander som ordinarie ledamöter med Stefan 
Kindeborg som suppleant. Vid BFK:s årsmöte har Torbjörn Berg varit bemyndigad 
att företräda Svenska Kryssarklubben. I bolagen Svenska Sjö och Svenska Sjö Fas-
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tighets AB invaldes Ulf Lindskog och Jan Olov Ohlander som styrelseledamöter.  
Under året har arbetet fortsatt med att bilda Svenska Sjö Intressenter AB. Syftet 
med bildandet av bolaget är att kunna göra utdelningar till ägarna. En utveckling 
Kryssarklubben motsatt sig men som minoritetsägare har vi inte haft möjlighet att 
stoppa utdelningen. Arbetet fortsätter under nästa verksamhetsår. 
 
Sjösportens Samarbetsdelegation, SSD 
SSD består av Svenska Kryssarklubben, Svenska Båtunionen och Svenska Seglar-
förbundet. SSD bildades för att på ett kraftfullt sätt föra båtlivsorganisationernas 
talan i viktiga båtlivsfrågor mot myndigheter och departement. Under året valdes 
Ulf Lindskog som ordförande och Peter Karlsson, SBU som sekreterare. Kryssar-
lubben representeras av ordförande Ulf Lindskog, ledamot Magnus Sterky och 
kanslichef Per Berkhuizen.   
 
Svenskt Friluftsliv 
De ideella friluftsorganisationernas samarbetsorgan. Svenska Kryssarklubben in-
går i Svenskt Friluftsliv tillsammans med 24 andra medlemsorganisationer. 
Svenskt Friluftsliv företräder därigenom totalt 2 miljoner medlemmar i närmare 
10 000 lokala- och regionala klubbar. 
Svenskt Friluftsliv har till ändamål att: 
– Bevara och utveckla förutsättningarna för friluftsliv och rekreation 
– Bevaka och företräda friluftslivets olika intressen gentemot regeringen, myn-

digheter och andra organisationer 
– Verka för att friluftslivets status höjs i samhället samt att allemansrätten inte 

försvagas 
Kryssarklubben har under året representerats av kanslichef Per Berkhuizen vid 
ledningsmöten.   
  
Nämnden för båtlivsutbildning, NFB 
Nämnden bildades 1985 och är en ideell förening med en arbetande styrelse, som 
består av representanter från Transportstyrelsen samt de tre största båtorganisat-
ionerna; Svenska Kryssarklubben (SXK), Svenska Båtunionen (SBU) och Svenska 
Seglarförbundet (SSF). För Svenska Kryssarklubben är Torbjörn Berg ordinarie 
ledamot med Lennart   Junermark som suppleant. Vid NFB:s årsmöte utsågs ordfö-
rande Ulf Lindskog att rösta för SXK:s räkning. 
 
NFB har som uppgift att bland annat fastställa krav för olika intyg för fritidsbåtsfö-
rare, auktorisera förhörsförrättare, föra register över utfärdade intyg samt främja 
spridning av sjövett, navigations- och sjösäkerhetskunskap inom båtlivet.  
 
Under året har NFB arbetat med:   

 Styrelsens arbetsformer. 
 Kanslifunktionens roll. 
 Kvalitetssäkring av förhör/examination. 
 Informationsmöten med förhörsförrättare, intygsansvariga och utbildare.   
 Lärar- och förhörsförrättarkonferenser. 
 Genomgång av innehåll, frågeställningar och kvalitetssäkring av varje intyg. 
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NFB har under förra utfärdat drygt 12 554 intyg, att jämföra med nästan 12 346 
intyg året före. En liten höjning för första gången på fyra år. Det vanligaste intyget 
är Förarintyg, där cirka 5 998 intyg utfärdades, jämfört med 5926 året innan.  
 
Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar (MSF) 
MSF bildades 1973 av Svenska Kryssarklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Seg-
larförbundet, och Sjöhistoriska museet. MSF har Sjösportens Samarbetsdelegation 
som stöttepelare. Syftet är att bevara konstruktörsritningar, tidskrifter, årsböcker 
och litteratur som speglar fritidsbåtarnas och båtlivets utveckling under 1900-
talet. Föreningen driver MSF:s fritidsbåtmuseum i Västerås, Båthall 2 på Djurgår-
den i Stockholm, där Sjöhistoriska museets båtsamling visas och är nära förbundet 
med Motorbåtsmuseet i Ljung vid Göta kanal. 
Kryssarklubben har ingen representant i MSF:s styrelse. 
 
Sjösäkerhetsrådet 
Transportstyrelsen är huvudman för Sjösäkerhetsrådet. Rådet samlar alla myn-
digheter och organisationer som arbetar med sjösäkerhet och har som mål att 
minska antalet förolyckade med båt till 20 per år fram till 2020. Kryssarklubben 
deltar aktivt i arbetet. Statistiken visar att det är få förolyckade ute till havs. De 
flesta omkommer i små sjöar med liten båt. Från större båtar sker olyckorna 
främst i hamn. Från Svenska Kryssarklubben deltar Ulf Lindskog och Per Berkhui-
zen. 
  
Svenska Kryssarklubben har en nollvision för våra medlemmar när det gäller föro-
lyckade till sjöss.  Det genomförs en rad aktiviteter varje år i kretsarna för att öva 
livräddning, brandsläckning och första hjälpen HLR utbildning. På Kryss inför 
varje år ett antal artiklar om sjösäkerhet, olyckshantering, segling i hårt väder etc. 
 
Båtmiljörådet 
Båtmiljörådet bildades 2007 och är en sammanslutning där myndigheter och or-
ganisationer som arbetar med båtlivets miljöfrågor kan utbyta information och 
erfarenheter. Syftet är att skapa förutsättningar för ett mer miljövänligt båtliv, vil-
ket bl.a. uppnås genom Båtmiljörådets lilla miljöguide, som är information till båt-
ägare om hur de kan bli mer miljövänliga och Båtmiljörådets Miljöprogram, som 
innehåller 12 områden där rådet har identifierat att insatser bör göras. Kryssar-
klubben är med i Båtmiljörådet och representeras av miljönämndens ordförande 
Åsa Kullberg. 
 
Andra samarbetsorganisationer där Svenska Kryssarklubben är delaktig: 

 Standardiseringen i Sverige (SIS) tekniska kommitté 232 som arbetar med 
internationell standard för fritidsbåtar. 

 Svenska Sjöräddningssällskapet.   
 Sveriges Båtlivsutbildare. 
 Samverkande Organisationer (SVO). Ett forum för GS/VD.  
 Baltic Sea Cruising Network, ett nätverk av systerorganisationer runt Ös-

tersjön.  
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STYRELSEBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅR 2014/2015 

 
Styrelsen för Svenska Kryssarklubben redovisar härmed föreningens styrelsebe-
rättelse under dess 92:e verksamhetsår vilket omfattar perioden från den 1 sep-
tember 2014 till och med den 31 augusti 2015.  
 
Föreningen har till syfte att väcka och stärka hågen för friluftsliv i form av turist- 
och långfärder till sjöss och främja möjligheterna för sådana färder. Föreningen 
skall verka för vidgad kunskap om båtar, lämpade för turist- och långfärder, liksom 
båtarnas vård och utrustning, främjande av sjömanskap, sjösäkerhet och navigat-
ionskunnande samt spridande av kännedom om farvatten och hamnar. 

 
Inför året utarbetades en verksamhetsplan för Kryssarklubben. De kommande 
sidorna beskriver vad som hänt under året. Kryssarklubben i siffror me medlems-
utveckling, budgetjämförelse och avvikelser finns på sidan 22-24. Därefter kom-
mer årets resultat och balansräkning.  
 
 
MEDLEMS- OCH BÅTREGISTER 
 
Registerutveckling/förvaltning  
Under året har medlemssystemet fungerat väl. Däremot så har servern för mail 
och lokala nätet byts ut. I samband med det fick vi driftstörningar som vi ännu inte 
har fått full förklaring till. Det innebar att mailen låg nere periodvis under 1-2 
veckor.   
 
Nytt medlemssystem 
Under våren 2015 återupptogs upphandlingen av ett nytt medlemssystem. Styr-
gruppen som ska genomföra upphandlingen består av skattmästare Per Tistad,  
ledamoten Magnus Sterky, ledamoten Sverker Carnemark, sakkunnig Peter Juner-
mark och kanslichef Per Berkhuizen. Upphandlingen innefattar kravspecifikation, 
upphandling, ekonomisk utvärdering av leverantörerna, bedömning av offerter, 
koll av företag och deras referenser och utifrån det lämnades rekommendation till 
styrelsen för beslut. Arbetet påbörjades i juni och fortsätter under kommande år.  
 
Hävning av avtal. 
Avtalet med Upright Consulting om ett nytt medlemssystem hävdes i maj 2014 på 
grund av försening. Under verksamhetsåret har ärendet gått till tingsrätten som 
kommer att behandla stämningar och genstämningar under året. Beslut förväntas 
inte tas förrän nästkommande verksamhetsår.  
 
Medlemsutveckling  
Medlemsutvecklingen för fullbetalande har gått svagt nedåt under året med en 
minskning med 16 st fullbetalande medlemmar. Det totala antalet medlemmar har 
dock ökat med 205 st. Vid årets slut har 10 242 st (8 871) medlemmar registrerat 
sig på webbsidan. Det vanligaste skälet till utträde är att båten sålts.  
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Internationella certifikat 
Under året har 515 (650) internationella certifikat utfärdats.  
 
PÅ KRYSS  
 
På Kryss har utkommit enligt plan med nio nummer. Antalet sidor har varit 648 st. 
De redaktionella sidorna har i genomsnitt utgjort 65,7 % av tidningens innehåll. 
Resterande innehåll är betalda annonser, dvs. 222 sidor. På Kryss finns också som 
webbtidning och under året har över 250 artiklar och notiser publicerats i webb-
tidningen. Totalt har vi  
1317 prenumeranter.  
 
Samarbetet med Make Your Mark Publishing AB har fungerat bra. Johan Boström 
är nytillträdd chefredaktör sedan januari 2015. Redaktionsrådet som består av, 
informationsnämndens ordförande Frank Arnoldsson, ledamot Gunilla Ekholm, 
kanslichef Per Berkhuizen och vid behov ordförande Ulf Lindskog, har träffats 5 
gånger under året.  Vid fyra möten har tidningsredaktionen deltagit. Vid redakt-
ionsmötena diskuteras tidningen strategiska utveckling, planering av redaktionellt 
innehåll, annonsförsäljningen, uppföljning och ekonomi. På redaktionsmötena är 
det alltid en röd tråd i diskussionerna att bredda läsekretsen och på det sättet hitta 
nya medlemmar för SXK. 
 
Arbetet med att erbjuda artiklar av unga till unga har fortsatt. Under året har det 
skett genom ungdomsprojektet PX! men också genom att flera yngre skribenter 
knutits till tidningen.  
 
På Kryss fungerar också som informationsbärare för föreningsinformation såsom 
kallelser, matrikel, årsbok, årsavisering och Gästhamnsguiden.  
 
Läsarundersökningar 
 
Inga läsarundersökningar har genomförts under året. 
 
Annonsmarknad 
 
På Kryss är förutom Kryssarklubbens medlemstidning också en båttidning som 
konkurrerar med andra båttidningar om leverantörernas annonsbudgetar. Tid-
ningen Segling är nedlagd och under året har aviserats att Vi Båtägare och Båtnytt 
slås samman till en tidning.. Annonsmarknaden har varit fortsatt svag under året 
men vi har fått en svag ökning i annonsförsäljningen.  
 
Orvesto mäter vilken räckvidd (antal läsare) en tidning har. I den senaste räck-
viddsmätningen 2015:02 visar det sig att alla båttidningar tappat med minst 20% i 
räckvidd.  
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Båtnytt 82 000, Vi Båtägare 43 000, Praktiskt Båtägande 44 000 och På Kryss 
42 000 läsare. Båtliv deltar inte i Orvestos mätningar. Resultatet är det lägsta för 
På Kryss och stämmer inte med den uppfattning vi har av tidningens utveckling.  
Den kontrollerade TS upplagan för tidningarna är för På Kryss med 25 600 ex, 
Båtnytt  9 000 ex,  Vi båtägare 9 800 ex, Praktiskt Båtägande 16 600 ex och Båtliv 
140 200.  
 
MATRIKEL 
 
Under året gavs Kryssarklubbens Matrikel Supplement ut (142 sid). Den innehåller 
information om nya medlemmar från januari 2014, deras båtar, Kryssarklubbens 
styrelse, nämnder och kretsar, ombud, Kryssarklubbens bojar och utmärkelser. 
Årets matrikel distribuerades till alla medlemmar med På Kryss nr 3 i början av 
april 2015. 
 
 
ÅRSBOK 
 
Årsboken för 2015 med tema ”Danmark”, totalt på 142 sidor med innehåll av 
hamnbeskrivningar från Östersjön, Skagerack och Kattegatt. Boken ska inspirera 
till färder på nya vatten. Boken är gjord i ett samarbete med Dansk Sejlunion. Års-
boken distribuerades med På Kryss nr 5 i mitten av juni 2015. 
 
 
MEDLEMSSERVICE OCH FÖRENINGSVERKSAMHET 
 
Kansli  
Kansliet har varit bemannad med 7 anställda varav två arbetar deltid vilket ger 
totalt 6,37 tjänster.  Resurserna fördelas enligt följande: ledning 1,0, ekonomi 1,0, 
föreningsverksamhet 1,0, Webb och sociala media 1,0, medlemshantering 0,87, 
medlemsservice 1,50.   
 
Funktionärsstöd- och utbildning  
Arbetet med att ta fram en funktionärsutbildning har inte genomförts. Uppdraget 
har under flera år legat på utbildningsnämnden och den nybildade Program- och 
utbildningsnämnden.  Nämnden har fått en ny ordförande mitt under året som inte 
hunnit påbörja genomförandet. I augusti så har kansliet tagit över ansvaret att i 
samråd med program- och utbildningsnämnden ta fram en funktionärsutbildning.  
Arbetet ska genomföras kommande verksamhetsår. 
 
Båtjuridiskt Forum 
Ett antal medlemmar har fått svar på sina båtjuridiska frågor. Rådgivningen är en 
del av förmånerna i medlemskapet. Professor Emeritus i sjörätt Hugo Tiberg är 
juridisk rådgivare. 
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VARUFÖRSÄLJNING 
  
Varuförsäljningen har under året varit utlagd på Hjertmans. Sortimentet har varit 
det traditionella och omfattat Kryssarklubbens egen hamn- och farledslitteratur, 
årsböcker, flaggor, märken och ett fåtal profilvaror. Under hösten 2015 ska en ut-
värdering av samarbetet genomföras.   
 
 
KRETSSTÖD 
 
Stödets uppbyggnad 
 
Svenska Kryssarklubbens kretsar har till uppgift att inom ramen för Riksförening-
ens syften arbeta för sådana lokala båtlivsintressen som inte kan tillgodoses av 
Riksföreningen. Kretsarna genomför aktiviteter i Kryssarklubbens anda inom sitt 
geografiska område eller intresseområde. Inom Svenska Kryssarklubben finns 14 
kretsar: Bottenvikskretsen (f.d. Skelleftekretsen), Bottenhavskretsen, Egge-
grundskretsen, Uppsalakretsen, Stockholmskretsen, Sörmlandskretsen, Sankt An-
nakretsen, Dackekretsen, Blekingekretsen, Öresundskretsen, Västkustkretsen, Vä-
nerkretsen, Väster Mälarkretsen och Medelhavsseglarna. Kretsar och stiftelser och 
bolag lämnar sina egna verksamhetsberättelser. Riksföreningen ger olika typer av 
stöd till kretsarna för att stimulera till olika aktiviteter.   
 
Kretsbidrag 
 
Kretsbidrag utbetalas när kretsen arbetar enligt gällande stadgar samt följer de 
gemensamma policys och regler som antagits. Exempel på policys: upphandlings-
policyn, miljöpolicyn, kommunikationsplanen och manualen för användning av 
logotyper.  
Kretsen delar med sig av budget och verksamhetsplan, styrelseprotokoll, årsmö-
teshandlingar verksamhetsberättelse och årsredovisningar. 
 
För verksamhetsåret utgör kretsbidraget 30 kr per fullbetalande medlem dock 
lägst 15 000 kr. Under året utbetalades 545 000 kr (546000 kr) i kretsbidrag.  
 
Rekryteringsersättning 
 
En rekryteringsersättning syftar till att öka intresset att arbeta med medlemsre-
krytering i kretsarna. 100 kr för varje ny fullbetalande medlem i Svenska Kryssar-
klubben och i kretsen.  Varje ny fullbetalande medlem ger ersättning oavsett re-
kryteringstillfälle. Vid årsmötet i november 2013 ändrades rekryteringsersätt-
ningen när medlem väljer fler kretsar. Den nya texten lyder: Om medlem väljer 
flera kretsar utgår full rekryteringsersättning till två kretsar”. Erbjudande till nya 
medlemmar att kretsmedlemskap ingår utan kostnad gäller för som mest två kret-
sar. Om medlem väljer fler kretsmedlemskap än två så utgår ordinarie kretsavgift 
för den tredje, fjärde osv. Ersättningen gäller inte för medlemmar som under de 
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senaste 12 månaderna utträtt ur Kryssarklubben. Under året utbetalades 148 000 
kr (132 500kr) i rekryteringsersättning. 
 
Medlemsvård 
 
God medlemsvård bidrar lika mycket till medlemsutvecklingen som medlemsre-
krytering. En ersättning baseras på den nettoökning av antal medlemmar som en 
krets drar in till Svenska Kryssarklubben. Ersättningen utgör 100 kr per fullbeta-
lande medlem. Under året utbetalades 20700 (16 500) kr i ersättning till med-
lemsvård.  
 
Marknadsföringsmedel 
 
Marknadsföringsmedel om 5000 kr kan sökas en gång per krets och år. Marknads-
föringsmedel ska fokusera på extern medlemsrekrytering.  Bottenvikskretsen, 
Sörmlandskretsen Dackekretsen och Öresundskretsen ansökte och genomförde 
aktiviteter. Under året utbetalades 20 000 kr till de fyra ovan nämnda kretsarna.   
 
 
Försäkringar 
 
Alla funktionärer och ledare har en kollektiv olycksfallsförsäkring, vilket innebär 
att de under sina uppdrag för Kryssarklubben eller i kretsen är försäkrade mot 
olyckor. 
Försäkringen gäller även för medlemmar under deltagande i aktiviteter arrange-
rade av Kryssarklubben. Under året kostade olycksfallsförsäkringen 12 000 kr.  
 
 
 
IF – Båtar 
 
Syftet med IF-båtarna är att stärka lusten för turist- och långfärder till sjöss. Bå-
tarna ska i första hand användas i verksamhet för yngre medlemmar och till andra 
utbildnings- och seglingsaktiviteter i kretsens regi. Båtarna bör förutom planerade 
aktiviteter om möjligt vara tillgänglig för uthyrning till medlemmar i Svenska 
Kryssarklubben som har minst förarintyg. Avsikten är att så många som möjligt 
ska få glädje av båten. Riksföreningen betalar försäkring för båtarna samt betalar 
nya motorer var 10 år och nya segel var 7:e år. Övriga investeringar kan riksför-
eningen medfinansiera med 50 % . Alla driftkostnader betalas av kretsen. Vä-
nerkretsen, Eggegrundskretsen har varsin IF och Sörmlandskretsen har två styck-
en.   
 
Under året har inga nya inköp gjorts. Avskrivningar och försäkringskostnader 
uppgick till 11 057 kr.  
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STYRELSE OCH MÖTEN 
 
Årsmöte 
 
Årsmötet för år 2014-2015 genomfördes den 22 november 2014 i Stockholm. För-
utom sedvanliga föreningsärenden behandlades inkomna motioner.  
 
Styrelse 
 
Styrelsen har hållit 11 protokollförda möten samt en styrelsehelg där mer långsik-
tiga frågor har behandlats.  
Inför varje möte har ett presidium bestående av ordförande, vice ordförande och 
kanslichefen behandlat vissa mindre ärenden och förberett dagordningen till 
kommande styrelsemöte.  
 
Styrelsens ledamöter har i enlighet med konstitueringen företrätt Kryssarklubben 
i följande organ: SSD Sjösportens samarbetsorgan, Nämnden för Båtlivsutbildning, 
BFK Båtförsäkringskommittén, Svenska Sjö, Sjösäkerhetsrådet, Stiftelsen Svenska 
Kryssarklubbens Seglarskola, webbstyrgruppen, redaktionsrådet och kommuni-
kationsgruppen.  Samarbetsorganisationerna är närmare beskrivna på annan plats 
i styrelseberättelsen. 
 
Ledamöterna har också varit utsedda kontaktpersoner i kontakterna med kretsar 
och nämnder.   
 
Rådslag   
 
Under året har två Rådslag genomförts, ett i Stockholm den 22-23 november på 
temat ”Strandskydd och Sponsring” och den 21-22 mars 2015 i Uppsala på temat 
”Samverkan och samarbete för färder till sjöss”. Vid mötena träffas funktionärer 
från hela landet och diskuterar verksamheten och planerar framtiden.  Protokoll 
från rådslagen är tillgängliga på webben. 
 
Nämnder  
 
Nämnden sorterar direkt under Riksföreningens styrelse och är styrelsens stöd i 
utveckling och förvaltning av föreningens verksamhet. Nämnden ska dela erfaren-
heter och utveckla SXKs kompetens inom sitt ansvarsområde och ansvara för den 
föreningsverksamhet som ligger under nämnden. En nämnd kan tilldelas särskilda 
uppdrag från styrelsen där nämndens kompetens behövs för rådgivning, utvärde-
ring och ställningstagande i frågor där riksföreningen ska eller förväntas agera. 
Nämnden ska hjälpa kretsar med utrednings- eller rådgivningsuppgifter där kret-
sar har behov av ökad kompetens inom nämndens ansvarområde.   
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Funktionärsmöten 
 
Andra funktionärsmöten förutom styrelsemöten är nämndmöten, där nämnderna 
beslutar om verksamheten för kommande verksamhetsår, valberedningen har 
träffats för att nominera kandidater till styrelsen, revisionsmöte har skett med 
revisorerna som granskat styrelsens arbete och den ekonomiska verksamheten.  
 
Olika arbetsgrupper har träffats som under en kortare eller längre tid diskuterar 
olika sakfrågor. Exempel är  webbstyrgruppen och redaktionsrådet. 
 
        

 
 
KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING   
 
Gästhamnsguiden 
 
Publikationen "Gästhamnsguiden 2015" innehåller ca 414 klassificerade gästham-
nar och har distribuerats med På Kryss nr 4 i början av maj månad till alla med-
lemmar med registrerad båt. En utveckling vi sett under året är att ett fåtal aktörer 
övertar ett ökande antal gästhamnar och att avgifterna i gästhamnarna till stor del 
av det skälet har ökat kraftigt på sina håll.   
 
Medlemsundersökning  
 
Under året har inga medlemsundersökningar genomförts. Slutsatserna av från ti-
digare undersökningar har omvandlats till aktiviteter. Ungdomsreportrarna som 
arbetade för På Kryss under sommaren 2014 och 2015 är det tydligaste exemplet 
på aktiviteter som genomförts.  

 
Ungdomsprojektet PX! 
 
Under året har vi påbörjat ungdomsprojektet som vi döpte till PX!. Projektet har 
varit mycket lyckosamt och resulterat bland annat i ungdomstidningen PX! med 
inspirerande intervjuer med ungdomar som bedriver olika slag av båtliv. En Fa-
cebook-sida facebook.com/pxsxk samt ett instagramkonto @px_sxk. Hashtaggen 
#detstorablå används i alla sociala medier. 
 
Under sommaren 2015 delades tidningen PX! ut i 20 000 exemplar till ungdomar 
mellan 16-25 år. Utöver de 4000 tidningar som skickades ut till Kryssarklubbens 
ungdomar har tidningen delats ut till unga som besökt gästhamnar eller som är 
med i Sjöscouterna. Tidningen har även delats ut till många som inte redan har en 
relation till båtliv eller tillgång till båt. Ungdomar inom Kryssarklubben och andra 
frivilliga har delat ut tidningen. 
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Tidningen har bland annat delats ut på musikfestivalen Way Out West i Göteborg, i 
anslutning till arrangemangen kring Volvo Ocean Race, America’s Cup, Kalmar 
Båtmässa, Båtens dag i Nyköping, Gotland Runt i Stockholm och vid flera andra 
event för allmänheten.  
På facebook och instagram har ungdomar själva bloggat med text, bilder och video 
om sina äventyr och detta fortsätter under hösten, vintern och våren. Projektet 
finansieras av Svenskt Friluftsliv och fortsätter under nästa verksamhetsår. 
 
Båtmässor och kampanjer 
 
Mässorna är en viktig aktivitet för att sprida kunskap om Kryssarklubben, rekry-
tera medlemmar och vara en mötesplats för besökande medlemmar. Liksom tidi-
gare år har Kryssarklubben deltagit i båtmässorna Båtmässan i Göteborg, Allt för 
Sjön i Stockholm, Öppna varv på Orust och mässan Allt på Sjön i Gustavsberg som 
genomfördes för fjärde gången.  
 
Totalt gav mässorna 314 (360 föregående år) nya fullbetalande medlemmar och 
familjemedlemmar 288  (371 föregående år).  
– Svenska Mässan Båtmässan, Göteborg. Feb 2015 gav 121 (117) nya fullbeta-

lande medlemmar och 163 (179) familjemedlemmar 
– Allt För Sjön, Stockholm. Mars 2015 gav 87(118) nya fullbetalande medlemmar 

och 90 (166) familjemedlemmar 
– Öppna Varv på Orust. Augusti 2015 gav 7 (15) nya fullbetalande medlemmar 

och 15 (12) familjemedlemmar 
– Allt på Sjön i Gustavsberg. September 2014 gav 15 (10) nya fullbetalande och 

15 (5) familjemedlemmar. 
– På Kryss har exponerats särskilt under mässorna. Vid båtmässan i Göteborg 

delades  2000 tidningar med medlemserbjudanden ut och på Allt För Sjön i 
mars delades 5 000 tidningar med medlemserbjudande ut till besökare. Vid Allt 
på Sjön delades 2000 tidningar ut och slutligen på Öppna Varv delades 600 tid-
ningar ut.   

 
Övriga kampanjer  
– Julklappserbjudande 2014 gav 73 (76) nya medlemmar. Av dessa kom 29 via 

webben och Hamnen.se (26 från webben och 3 från hamnen.se) 
– Dackekretsen deltog på Kalmarmässan maj 2015 vilket gav 3 (4)fullbetalande 

medlemmar och 1(2) familjemedlemmar. Dackekretsens uthamn Idö tog in två 
nya medlemmar under sommaren. 

– Under året har två På Kryss kampanjer genomförts i Pressbyråerna. Kam-
panjen innebär att tidningen exponeras på särskild plats i ca 300 pressbyråer.  

– I lösnummerexemplaren till Pressbyrån har ett prenumerationserbjudande 
funnits för På Kryss nr 1 och 2. Totalt har det resulterat i 17 (12) nya prenume-
ranter. Totalt har vi ca 1 317 (1 310)  prenumeranter.    
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Webb och sociala medier 
   
Det långsiktiga syftet med Kryssarklubbens webbplats är att erbjuda information 
till medlemmar och locka nya medlemmar. Webben ska på sikt bli Sveriges attrak-
tivaste och mest använda webbplats för de som är intresserade av färder till sjöss. 
Webbplatsen ska både kunna användas för planering inför färden och innehålla 
information som är värdefull när man är ute i båten. Arbetet med den långsiktiga 
målsättningen kommer att pågå i flera år framöver. Facebooksidan blir mer en 
mötesplats där medlemmar byter erfarenheter och tipsar om information och 
Kryssarklubben kan nå ut med tips och erbjudanden.  
Innehåll på webb och sociala media: 
 Erbjuder ett kalendarium för utbildning, föreläsningar, eskadrar och aktiviteter 

utformat så att vi kan uppnå ett ökat deltagande i olika aktiviteter och utbild-
ningar.  

 Det finns sjökort där alla bojar och uthamnar är med.  Kan använda geokodad 
information för placering av medlemstips och artiklar.  

 Utformad så att valfria delar av webben är tillgänglig för medlemmar, funkt-
ionärer eller administratörer.   

 Är kopplat till medlemssystem, Eniros sjökort, Facebook, YouTube, Twitter, 
LinkedIn, Instagram, Forum. 

 Medlemmar kan starta sin egen blogg, lägga in inlägg i Forumet och bidra med 
innehåll på sjökortet. 

 Kretsarna kan administrera sina egna kretssidor. 
 Medlemmar kan efter registrering och inloggning se sina egna medlemsuppgif-

ter och ändra vissa utav dem samt ta del av viss information som endast visas 
för inloggade medlemmar. Vid årets slut har 10 242 (8 871) medlemmar regi-
strerat sig på webbsidan.  

 På Kryss artiklar eller annan aktuell information publiceras på första sidan.  
 Facebooksidan har använts flitigt under året. Totalt har vi 3 564 gilla-

markeringar (fans) varav 39% är från kvinnor. Gillamarkeringarna kommer 
från användare i 45 länder.  

 Kryssarklubben sprider information via Twitter.  Vi har sedan starten juni 
2012 publicerat 796 tweets och har 65 följare. 

 På YouTube kanalen har vi sedan starten juni 2012 lagt upp 14 videoklipp och 
har 101 prenumeranter. Totalt har filmerna visats 11 668 gånger. 

 Sedan mars 2014 har vi en sida på LinkedIn. Vi har 22 följare. 
 På Instagram har vi 204 följare. Instagram kontot skapades i januari 2015. 
 
Statistik från Google Analytics visar att vi har ökat antalet unika besökare under 
det senaste året från 183 838 till 199 709. En ökning med 8,63%. Den genomsnitt-
liga tiden som besökare stannar på sidan har däremot minskat något från 2:38 
minuter till 2:19 minuter. Genomsnittliga antalet sidor man tittar på har minskat 
från 3,34 sidvisningar till 2,58 sidvisningar per besök. 
 
58,2% (57,8%) av besökarna är helt nya besökare och 41,8%  (42,2%) av besö-
karna är återkommande besökare. Totalt  78 563 st (56 149 st) av besökarna an-
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vänder sin mobil vid besöket, en ökning med 39,92%. Webbyrån Brilliants Minds 
har under året ansvarat för drift och support av webbsidan.  
 
 
Båtpolitik  
 
Regering och departement har inte lagt lagt fram några remisser under året som vi 
besvarat. Genom vårt medlemskap i Svenskt Friluftsliv har heller inga remisser 
besvarats.  
Kryssarklubbens kretsar har lämnat remissvar rörande lokala frågor, såsom has-
tighetsbegränsningar, avstängningar av farleder m.m. 
 
 
 
ANLÄGGNINGAR  
 
Malma Kvarn 
 
Kryssarklubbens anläggning Malma Kvarn består av klubbhus med 60 bäddar, kök, 
kurslokal, matsal, dagrum, Mjölnargården (enfamiljshus), bastu, pumphus, sophus, 
förråd o tvättstuga. Där finns också en hamnanläggning med toalett o dusch, kiosk 
och restaurangbyggnad. I hamnen finns avtal med 41 fasta hamnliggare. Hamnen 
har även 12 st gästplatser. 
 
Malma Kvarn har drivits av Stockholmskretsen enligt plan. Restaurang har hållits 
öppen under sommaren i den gamla byggnaden. Hamnen har i år redovisat sam-
manlagt 1315 gästnätter. Anläggningen har använts för 8 seglarläger för barn med 
totalt 221 st elever, samt några konferenser och evenemang. Av de elever som gått 
på sommarens läger, kommer 88 % från Stockholmsområdet, 5 % från övriga lan-
det samt 7 % från andra länder. Av lägerdeltagare var totalt 40 % medlemmar i 
Kryssarklubben. Traditionsenligt midsommarfirande genomfördes med många 
besökare. 
 
Norrviken 
 
På Runmarö i Stockholms skärgård äger Svenska Kryssarklubben fastigheten Sö-
dersunda.  På fastigheten finns en brygganläggning samt toaletter. Södersunda 
ligger i Norrviken och drivs av Stockholmskretsen. I Norrviken ligger 7 svajbojar 
och även en flytande toatömningsstation och en bastu som kretsen lagt ut.    
 
 
BOLAG 
 
Gästhamnsguiden Scandinavia AB 
Svenska Kryssarklubben äger 10 % av aktierna i Gästhamnsguiden Scandinavia 
AB.  
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Huvudägaren Klarkullen AB sålde sitt innehav om 70% till Marketing & Marine 
Scandinavia AB under året. Riksföreningen Gästhamnar Sverige (Gästhamnsför-
eningen) äger 20 %. Bolagets syfte är att klassificera, marknadsföra och medverka 
till utveckling av gästhamnar för båtturister och därmed förenlig verksamhet samt 
att ge ut publikationen Gästhamnsguiden. Klassificeringen omfattar säkerhet, 
miljö, sanitära anläggningar samt allmänna intryck. För att räknas som gästhamn 
ska hamnen kunna erbjuda minst 10 båtplatser. Under året har ett aktieägartill-
skott med 60 000 kr återbetalats.  
 
 
STIFTELSER 
 
Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola 
 
Under verksamhetsåret 2014/2015 har anordnats 13 ungdomskurser med sam-
manlagt 215 elever, 2 kurser för unga vuxna(18-29 år) med sammanlagt 24 elever, 
4 vuxenkurser med totalt 44 elever, 2 dagseglingar med totalt 27 elever och en 
intern befälskurs med 20 elever. 
Seglingssäsongen startade i april med påriggning. Årets befälselever hade en av-
slutande veckokurs ombord på Gratitude och därefter, i månadsskiftet april-maj, 
var det dags för personalsegling. Säsongens uppdragskurser började i maj och följ-
des av vuxenkurser och sedan sommarens ungdomskurser som är vår kärnverk-
samhet. I sommar har Atlantica seglat till Shetland flera gånger, både med ungdo-
mar och vuxna. Gratitude deltog i Tall Ship´s Races men fick tyvärr bryta på grund 
av skörat storsegel. Dock vann Seglarskolan även i år pris för yngsta besättning 
inklusive befäl och tog även hem vinsten för bästa Crew parade i Aalborg. I övrigt 
var det mycket segling i Sverige och Danmark för både Gratitude och Gratia, men 
även avstickare till Tyskland och Polen. 
 
Inom ramen för nya behörighets- och bemanningsförordningar för traditionsfartyg 
krävs nu en mycket högre nivå på både teoretisk utbildning och seglationstid än 
vad som  
tidigare varit fallet. För att kunna erbjuda befäl de utbildningar som krävs till lägre 
priser har Seglarskolan tidigare ansökt hos Transportstyrelsen och blivit god-
kända  
utbildningsanordnare för Basic Safety och Crowd & Crisis Management. Förhopp-
ningen är att kunna erbjuda fler utbildningar i egen regi under kommande år.” 
 
Stiftelsen Tore Herlins Fond 
 
Stiftelsens vars ändamål är att främja fritidsverksamhet bland ungdom, i första 
hand genom att stödja och uppmuntra amatörbyggen av segelbåtar i trä. I andra 
hand för tillkomst och skötsel av segelbåtar i trä anknutna till utbildning av ung-
dom. Undantagsvis kan även äldre flerårig medlem tilldelas sådant bidrag. Inga 
medel har utdelats under året.  
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KRYSSARKLUBBEN I SIFFROR 
 

Medlemsutveckling 
 
Flerårsöversikt över medlemsutvecklingen och registrerade båtar (tkr).  

      

Verksamhetsår 14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 

Totalt antal medlemmar 42 691 42 486 42 075 42 448 42 930 

Varav fullbetalande 23 960 23 974 23 954 24 203 24 509 

Totalt nya medlemmar  3 520 3 511 3 169 3 033 3 799 

Totalt utträdda  3 315 3 100 3 542 3 515 3 547 

Nya fullbetalande under året 1 904 1 815 1 692 1 539 1 841 

Utträdda fullbetalande under året 1 918 1 795 1 941 1 845 1 957 
Ökning/minskning fullbetalande under 
året -0,06% 0,08% -1,03% -1,25% -0,47% 

Antal registrerade båtar 18 367 17 952 17 599 17 539 17 444 

varav segelbåtar 15 319 15 003 14 704 14 611 14 480 

varav motorseglare 686 675 685 704 707 

varav motorbåtar 2 361 2 274 2 210 2 224 2 257 

 

Utträden  
 
Här är angivna skäl till att fullbetalande medlemmar begärt utträde. 
Har inte båt längre                      448 st 
Har fått andra intressen/förhållande   177 st 
Returer, adressat okänd       29 st 
Dödsfall     106 st 
Har blivit för gammal     124 st 
Sjukdom        51 st 
Medlemsavgiften för hög      26 st 
Har flyttat utomlands      27 st 
Bytt försäkringsbolag         3 st 
SXK:s arrangemang motsvarar inte mina förväntningar          5 st 
På Kryss dålig        6 st 
SXK företräder inte mina intressen          5 st 
Seglar ej i Sverige       15 st 
Utnyttjar ej/har ej nytta av förmånerna (OBS! Ny)     82 st  
Totalt                             1 104 st 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

  26(39)  

Flerårsöversikt 
 
Den ekonomiska basen för verksamheten är god. Årsavgiften är enligt årsmötesbeslut för 
verksamhetsåret 14/15 senior 400 kronor och för familj, 460 kronor. För junior 150 kro-
nor. Off-Shore avgiften är 250 kronor. 
 
Flerårsöversikt (tkr)      

Verksamhetsår 14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 

Medlemsantal 42691 42486 42075 42448 42930 

- varav fullbetalande 23960 23974 23954 24203 24509 

Verksamhetsintäkter 17469 16917 16428 17027 17723 

Resultat 408 286 685 773 377 

Balansomslutning 23520 23547 21932 21320 20418 

Soliditet 49% 47% 49% 47% 46% 

Likviditet 1,4 1,5 1,5 1,4 1,3 

 

Resultatuppföljning mot budget 
 

  Föreg. Budget Utfall Avvikelse 

Intäkter år (13/14)        mot budget 

Medlemsintäkter 12 366 12 226 12 294 68 

På Kryss, annonsintäkter  3 405 3 638 3 906 268 

Matrikel, annonsintäkter 34 30 40 10 

Årsbok                  -                         -                         -       

Medlems- och funktionärsservice 199 454 450 -4 

Varuförsäljning 548 95 248 153 

Stöd till kretsar                  -                         -                         -       

Styrelse, nämnder och möten                  -                         -                            360  360 

Kommunikation och marknadsf.                200    30 30   

Malma Kvarn, avgifter 165 142 142 
 Utklippan                  -                         -                         -       

Tot. Intäkter 16 917 16 615 17 470 855 

          

Kostnader         

Medlemssystem , kostnader 1 120 1 095 1 376 -281 

På Kryss, produktionskostnader 6 459 6 538 7 037 -499 
Matrikel, produktionskostnader, 
porto 366 201 214 -13 

Årsbok, produktionskostnader, porto 716 716 679 37 

Medlems- och funktionärsservice 3 299 3 454 3 548 -94 

Varu- och försäljningskostnader 609 102 276 -174 

Stöd till kretsar 731 793 779 14 

Styrelse, nämnder och möten 1 980 2 244 2 245 -1 

Kommunikation och marknadsföring 1 424 1 440 1 239 201 

Malma Kvarn 165 142 142 
 Utklippan                  -                         -                            -     

Tot. Kostnader 16 869 16 725 17 535 -810 

  
   

  

Finansiella intäkter/kostnader 238 560 473 -87 

          

Resultat 286 450 408 -42 
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Resultatuppföljningen mot budget på föregående sida går inte att jämföra med siff-
rorna i årsredovisningen. I budget och resultatuppföljningen har bland annat perso-
nalkostnader som finns under medlems- och funktionärsservice fördelats på respek-
tive verksamhetsområde baserad på den arbetstid som ägnats åt området. Syftet 
med en sådan fördelning är att tydligare se hur resurserna används.  
 
Avvikelserapport   
 
Medlemsintäkter 
Medlemsintäkerna samt intäkterna för internationella certifikat har ökat till 
68 000 kr. På kostnadssidan har vi tagit höjd för kostnader för advokatarvoden för 
Upright tvisten med 360 000 kr. 
 
Medlems- och funktionärsservice 
Under året har vi genomfört ett planerat byte av samtliga arbetstationer och ett 
icke planerat byte av server. I samband med serverbytet inträffade driftstopp som 
inneburit extrakostnader för felsökning och åtgärder. Totalt har uppgraderingen 
inneburit extrakostnader på 65 000 kr.  
 
På Kryss 
Annonsintäkterna har överskridit budget med +200 000 kr.  På kostnadssidan har 
vi haft 450 000 högre kostnader än budget. Den ökade annonsförsäljningen inne-
bär att tidningen går upp i sidantal så det blir automatiskt högre kostnader men 
det förklarar inte hela kostnadsökningen. Det ska genomföras en genomlysning av 
årets kostnader med MYM Publishing AB. 
  
Styrelse, nämnder och möten 
Avvikelsen mot budget är 1 tkr men den stora skillanden är att vi haft kostnader 
på 360 000 kr för ungdomsprojektet PX!. vilket balanseras av lägre kostnader för 
nämndverksamheten med 300 000 kr. På intäktssidan har vi bokfört extern finan-
siering för ungdomsprojektet på 360 000 kr.  
 
Kommunikation och marknadsföring 
Under året planerade vi en medlemsundersökning för 80 000 kr som inte har ge-
nomförts. Dessutom planerade vi för uppgradering av webben (shoppinggallerian) 
som inte har genomförts med 60 000 kr. När det gäller opinionsbildning budgete-
rade vi 30 000 kr för  ytterligare politikuppvaktningar under året som inte har ge-
nomförts . 
 
Finansiella intäkter och kostnader  
Vi har haft extremt lågt ränteläge under året samt en historiskt lågt värderad 
norsk krona som gör att vi fått en negativ avvikelse på 100 000 kr. 
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Resultat- och Balansräkning 
 

Resultaträkning 
                         

      
14-09-01 

 
13-09-01 

Belopp i kr       Not -15-08-31   -14-08-31 

         Rörelsens intäkter 
       Medlemsintäkter 
    

12 294 314 
 

12 366 254 
Övriga rörelseintäk-
ter 

   
1 5 174 958 

 
4 551 050 

      
17 469 272 

 
16 917 304 

         Rörelsens kostnader 
  

  
   Handelsvaror 

    
-135 036 

 
-420 752 

Övriga externa kostnader 
  

2 -13 506 890 
 

-12 730 310 

Personalkostnader 
   

3 -3 692 883 
 

-3 512 430 

Avskrivningar av materiella 
      anläggningstillgångar 

   
4 -200 170 

 
-206 865 

      
  

 
  

      
-17 534 979 

 
-16 870 357 

         Rörelseresultat 
    

-65 707 
 

46 947 

         

         Resultat från finansiella och andra intäk-
ter/kostnader 

    

         

         Resultat från övriga värdepapper som är anläggnings- 
    tillgångar 

    
5 467 392 

 
72 880 

Övriga ränteintäkter och liknande poster 
 

6 6 486 
 

166 455 

Räntekostnader och liknande resultatposter 
  

-430 
 

-461 

      
473 448 

 
238 874 

         

         Årets resultat 
    

407 741 
 

285 821 
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Balansräkning               

Belopp i kr       Not 15-08-31   14-08-31 

         TILLGÅNGAR 
       

         Anläggningstillgångar 
               Materiella anläggningstillgångar 

     Byggnader och mark 
   

7 2 670 494 
 

2 829 757 

Inventarier 
    

8 160 189 
 

40 410 

      
2 830 683 

 
2 870 167 

         Finansiella anläggningstillgångar 
     

         Långfristiga värdepappersinnehav 
 

9 3 551 545 
 

2 329 788 

Långfristiga fordringar  
   

10 0 
 

11 600 

      
3 551 545 

 
2 341 388 

         Summa anläggningtillgångar 
   

6 382 228 
 

5 211 555 

         Omsättningstillgångar 
      

         Varulager 
       Handelsvaror 
    

37 642 
 

58 454 

Kortfristiga fordringar 
      Kundfordringar 

    
598 799 

 
781 596 

Övriga fordringar 
    

976 851 
 

1 096 441 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter        11 904 546 
 

889 652 

      
2 480 196 

 
2 767 689 

         Kassa och bank 
    

14 619 818 
 

15 509 579 

         Summa omsättningstillgångar 
  

17 137 656 
 

18 335 722 

SUMMA TILLGÅNGAR 
   

23 519 884 
 

23 547 277 

         EGET KAPITAL OCH SKULDER 
              Eget kapital 

       Fritt eget kapital 
       Balanserad vinst 
    

11 089 534 
 

10 803 713 

Årets resultat 
    

407 741 
 

285 821 

      
11 497 275 

 
11 089 534 

         Kortfristiga skulder 
       Leverantörsskulder 
    

708 831 
 

751 969 

Övriga skulder 
    

545 513 
 

564 187 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 

12 10 768 265 
 

11 141 587 

      
12 022 609 

 
12 457 743 

         SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 
  

23 519 884 
 

23 547 277 

         

         Ställda säkerheter 
    

inga 
 

inga 

         Ansvarsförbindelser 
   

inga 
 

inga 
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

  

         Belopp i kr om inget annat anges 

      

         
         Allmänna redovisningsprinciper 

     

         Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens  
 allmänna råd. 

       
         Väderingsprinciper m m  

      

         Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat 
 anges nedan. 

       

         Varulager 
        

         Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den s k först-in först-ut 
 principen respektive verkligt värde. Inkuransrisker har därvid beaktats. 

  

         Fordringar 
       

         Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 
 

         Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
     

         Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad 
  ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. 
  

         Följande avskrivningstider tillämpas: 
     

         Materiella anläggningstillgångar 
      Byggnader 

  
  

 
50 år 

  Bryggor, pump- och sophus 
   

20 år 
  Ombyggnationer 

    
10-20 år 

  

         Inventarier 
    

  
  Datorer, skrivare 

    
3 år 

  Övriga inventarier  
    

5-10 år 
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Not 1. Övriga rörelseintäkter 

    14-09-01  13-09-01 

            -15-08-31   -14-08-31 

         Publikationer: 
        - På Kryss, matrikel och årsbok 

  
3 942 298 

 
3 365 081 

Varuförsäljning 
    

145 246 
 

488 403 

Fakturerat porto 
    

3 969 
 

46 211 

Malma Kvarn  
    

141 667 
 

165 360 

Hyra Stockholmskretsen, kansli 
   

198 850 
 

199 002 

Bidrag, Svenskt Friluftsliv    640 000  272 000 

Övriga intäkter  
    

102 928 
 

14 983 

      
5 174 958 

 
4 551 040 

         Not 2. Övriga externa kostnader 
  

14-09-01 
 

13-09-01 

            -15-08-31   14-08-31 

         

         Medlems- och båtregister 
   

-799 101 
 

-586 377 

Marknadsföring och medlemsrekrytering 
  

-714 143 
 

-886 826 

Publikationer: 
        - På Kryss, matrikel och årsbok 

  
-7 770 899 

 
-7 382 638 

Administration/gemensam verksamhet 
  

-1 552 661 
 

-1 511 098 

Kostnader för varuförsäljning 
   

-97 045 
 

-78 754 

Stöd till kretsar, nämnder samt möten 
  

-2 565 466 
 

-2 269 008 

Osäkra fordingar 
    

-7 575 
 

-15 610 

      
-13 506 890 

 
-12 730 311 

         

         Not 3. Anställda och personalkostnader 
  

14-09-01 
 

13-09-01 

            -15-08-31   -14-08-31 

      
  

 
  

Medelantalet anställda 
   

7 
 

7 

(Varav män) 
    

(2) 
 

(2) 

  
     

  
 

    

Könsfördelning styrelse och övriga ledande befattningshavare 
  

         Styrelsen utgörs av 9 (9) ordinarie ledamöter varav 2 (3) är kvinnor, d.v.s 22% (33%).     

         Övriga ledande befattningshavare inom organisationen omfattar 1(1) man.   
 

         Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
    

         Styrelse och kanslichef,  Till styrelsen har inga arvoden utgått 
 

555 061   545 801 

Övriga anställda 
    

1 922 071 
 

1 865 287 

Totala löner och ersättningar 
   

2 477 132 
 

2 411 088 

         Sociala kostnader 
    

1 015 943   988 169 

(varav pensionskostnader) 
   

189 597 

 
170 366 

         Av föreningens pensionskostnader avser 79446 kanslichef ( föreg. år 71207 ) 
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         Not 4. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar          14-09-01 
 

13-09-01 

            -15-08-31   -14-08-31 

         Byggnader och mark 
    

-159 263 
 

-159 263 

Inventarier 
     

-40 907 
 

-47 602 

      
-200 170 

 
-206 865 

         

         Not 5. Resultat från övriga värdepapper som är anläggnings-
tillgångar     14-09-01 

 
13-09-01 

            -15-08-31   -14-08-31 

         Utdelning 
     

100 850 
 

72 880 

Realisationsresultat 
    

366 542 
 

0 

      
467 392 

 
72 880 

       

 
 
 
 
 

 Not 6. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 14-09-01 
 

13-09-01 

            -15-08-31   14-08-31 

         Ränteintäkter 
    

47 089 
 

141 648 

Valutakursvinster 
    

3 876 
 

26 380 

Valutakursförluster 
    

-44 479 
 

-1 573 

      
6 486 

 
166 455 

Not 7. Byggnader och mark 
    

    
             15-08-31   14-08-31 

         Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 
 

4 251 839 
 

4 251 839 

Nyanskaffningar 
    

0 
 

0 

      
4 251 839 

 
4 251 839 

         Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
  

-1 422 082 
 

-1 262 819 

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden 
 

-159 263 
 

-159 263 

      
-1 581 345 

 
-1 422 082 

         Planenligt restvärde vid årets slut 
  

2 670 494 
 

2 829 757 
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Not 8. Inventarier 
                   15-08-31   14-08-31 

         Kansli 
        Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 

 
706 363 

 
706 363 

Nyanskaffningar 
    

160 686 
 

0 

  
     

867 049 
 

706 363 

         Ackumulerade avskrivningar enligt plan  
  

-677 004 
 

-658 619 

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden 
 

-35 383 
 

-18 385 

      
-712 387 

 
-677 004 

         Planenligt restvärde vid årets slut 
  

154 662 
 

29 359 

         Malma 
        Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 

 
886 981 

 
886 981 

Nyanskaffningar 
    

0 
 

0 

  
     

886 981 
 

886 981 

         Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
  

-875 930 
 

-846 713 

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden 
 

-5 524 
 

-29 217 

  
     

-881 454 
 

-875 930 

         Planenligt restvärde vid årets slut 
  

5 527 
 

11 051 

         Planenligt restvärde totalt vid årets slut 
  

160 189 
 

40 410 
 
 
 
 
Not 9. Långfristiga värdepappersinnehav 

     

               15-08-31     15-08-31   14-08-31 

         Aktier och andelar 
       

   

Bokfört 
värde 

  
Marknadsvärde 

 
Bokfört värde 

         Investor  
  

555 489 
  

1 219 600   555 489 

Lundbergföretagen 
 

549 729 
  

1 142 120 
 

549 729 

Industrivärden 
 

960 645 
  

1 156 500 
 

0 

Melker Schörling 
 

509 770 
  

681 750 
 

0 

Kinnevik Investment  
 

0 
  

0 
 

548 658 

   
2 575 633 

  
4 199 970 

 
1 653 876 

         Gästhamnsguiden Scandinavia AB  

     (556588-9549) 

       375 st andelar = 10% av totala andelarna 

     

         Bokfört värde 
 

15 312 
    

75 312 
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Andra värdepapper 
       

         SEB Asset Selection Lux Ack 200 000 
  

259 081 
 

200 000 

Brummer Multi-Strategy 560 600 
  

625 596 
 

200 600 

SEB Choise High Yield 200 000 
  

264 213 
 

200 000 

   
960 600 

  
1 148 890 

 
600 600 

         Bokfört värde vid årets slut 3 551 545 
  

5 348 860 
 

2 329 788 

  

 
 

      

         Not 10. Långfristiga fordringar 
                 15-08-31   14-08-31 

         Lån till Bottenhavskretsen 
   

0 
 

11 600 

Bokfört värde vid årets slut 
   

0 
 

11 600 

                  

         

Not  11. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
               15-08-31   14-08-31 

         Förutbetalda kostnader 
      På Kryss nr. 6/15 resp. 6/14 
   

257 799 
 

242 183 

Hyra och el september-december 
  

264 717 
 

264 779 

Kostnader för årsaviseringar 15/16 resp 14/15 
  

71 326 
 

90 600 

         Upplupna intäkter 
       Räntor 

     
8 546 

 
32 443 

         Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

302 158 
 

259 647 

      
904 546 

 
889 652 

Not 12. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
               15-08-31   14-08-31 

         Upplupna kostnader 
       Semesterlöner inklusive sociala avgifter 

  
406 524 

 
385 010 

Arbetsgivaravgifter 
    

104 531 
 

100 891 

Revisionsarvoden  
    

145 000 
 

145 000 

Mäss- och bojbidrag 
    

211 606 
 

322 538 

Tryck och redaktionella kostnader På kryss nr 4 och 5/14 0 
 

990 911 

         Förutbetalda intäkter 
       Medlemsavgifter 15/16 resp. 14/15 

  

9 061 464 
 

8 662 824 

Annonsintäkter På Kryss nr. 6/15 resp 6/14 
  

397 358 
 

406 506 

         Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 

441 782 
 

127 907 

      
10 768 265 

 
11 141 587 

 

        

      
10 035 047 

 
10 240 099 
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Den 21 oktober 2015 
 
 
 
 
……………………………………… …..…………………………………… 
Ulf Lindskog, ordförande  Tom Risberg, 1:e vice ordf. 
 
 
 
………………………………………       ……………………………………… 
Roland Mårtensson, 2:e vice ordf. Per Tistad, skattmästare 
     

 
 

……………………………………..    ……………………………………… 
Christina Brodd   Marie Follin   
     
 
 

…………………………………….   ……………………………………… 
Martin Lesen  Magnus Sterky  
   

    
 
 
……………………………………    ……………………………………     
Sverker Carnemark  Linda Hammarberg   
 
 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har avgivits den 23 oktober 2015 
 
 
 
 
...........................................     ……………………………..                   ……………………………… 
Bengt Beergrehn      Ingela Möller               Per Piscator 
Auktoriserad Revisor     Medlemsrevisor               Medlemsrevisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE 
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VALLISTA 

(att användas som röstsedel vid val för verksamhetsåret 2015-2016) 
Sändes till Svenska Kryssarklubben, Box 1189, 131 27 Nacka Strand, så att den är kansliet tillhanda 
senast den 20 november kl 13.00 eller avlämnas vid årsmötet i Kalmar, lördagen den 21 november 
kl 15.00 på Kalmarsunds Hotell, Fiskaregatan 5 i Kalmar.  
Glöm ej skriva din namnteckning och namnförtydligande på det slutna kuvertet. 
 

Valet sker i följande sex  mandatgrupper: 
I  Val av ordförande på två år 

Valberedningens förslag: 
Peter Follin, nyval 
Förslag från medlem: 
Ulf Lindskog, omval 

II  Val av fyra ordinarie styrelseledamöter på två år 

Valberedningens förslag: 

Lars-Eric Ericson, nyval 

Lotta Hildingson, nyval 

Staffan Bergentoft, nyval 

Stig Eriksson, nyval 

Förslag från medlem: 

Jan-Olof Ohlander, nyval 

III  Val av suppleant på ett år 

Valberedningens förslag: 

Ann-Katrin Moldenius Hermansson, nyval 

IV  Val av två auktoriserade revisorer, en ordinarie och en suppleant, på två år 

Valberedningens förslag: 

Bengt Beergrehn, ordinarie, omval 

Kerstin Hedberg, suppleant, omval 

V  Val av ordinarie medlemsrevisor och medlemsrevisorssuppleant för denne, 

båda på två år 

Valberedningens förslag: 

Rita Larsson, ordinarie, nyval 

Ingela Johansson, suppleant, omval  

VI  Valberedning, fem namn på ett år 

Förslag från Svenska Kryssarklubbens Rådslag: 

Torbjörn Berg, omval ett år 

Barbro Söderberg, omval ett år 

Hans Martinsson, omval ett år 

Gunilla Ekholm, omval ett år 

En vakans 

Förslag från medlem:  

Björn Green, nyval 

Från föregående år kvarstår genom tvåårsmandat ledamöterna Tom Risberg, Magnus Sterky, Per 
Tistad  och Martin Lesén. Samt ordinarie medlemsrevisor Ingela Möller och medlemsrevisors-
suppleant Pia Pilbro Hakala. Dessa berörs inte av valen vid årsmötet 2015. Röstberättigad medlem 
kan erhålla en vallista från Svenska Kryssarklubbens kansli i Nacka Strand. 
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BUDGETFÖRSLAG 15/16 
  

   
Utfall 13/14 Utfall Budget 

 

    

  2014/2015 2015/2016 

 Intäkter 

       Medlems- & Båtregister 
 

       12 366     12 294    12 355    
 På Kryss & Till Rors 

  
         3 405     3 906    3 873    

 Matrikel 
   

             34     40    40    
 Medlemsservice & föreningsverksamhet            199     450    504    
 Varuförsäljning (inkl hamnbeskrivningsböck-

er)            548     149    50    
 Stöd till kretsar 

  
  

 
  

 Styrelse, nämnder och möten 
 

       0    459    50    
 Kommunikation och marknadsföring            200     30    0    
 Malma Kvarn 

  
           165     142    142    

 

    
  

 
  

 
    

      
 

    
       16 917     17 470    17 014    

 

        Kostnader 

      Medlems-& Båtregister  
 

         1 120     1 376    1 206    
 På Kryss & Till Rors 

 
           6 459     7 037    6 558    

 Matrikel 
   

           366     214    377    
 Årsbok 

   
           716     679    775    

 Medlemsservice & föreningsverksamhet          3 289     3 521    3 424    
 Varuförsäljning (inkl hamnbeskrivningsböck-

er)            609     222    86    
 Stöd till kretsar 

  
           731     770    852    

 Styrelse, nämnder och möten 
 

         1 951     2 276    2 516    
 Kommunikation och marknadsföring          1 427     1 239    1 640    
 Malma Kvarn 

  
                -     0    0    

 

    
      

 
    

      
 

    
       16 669     17 334    17 434    

 

     
    

 Resultat före avskrivningar 

 

           248     136    -420    
 Avskrivning inventa-

rier 
  

             70     41    70    
 Avskrivning byggnader/markanläggn.            154     159    159    
 Avskrivning IT 

  
                      -     0    0    

 Finansiella intäkter 
  

           262     106    150    
 Reavinst/förlust försäljning finansiella plac.                 -     366    105    
 Finansiella kostnader 

  
               1     0    0    

 

     
    

 Årets resultat 

  
           285     408    -394    

 

     
    

 Tot 

   
       16 917     17 470    17 014    
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AVGIFTER OCH ARVODEN FÖR 16/17 
 
Styrelsen föreslår årsmötet att årsavgifterna höjs med 50 kr för fullbetalande. 
Årsavgift för enskild medlem över 25 år (vuxen)     450 kr 
Årsavgift för enskild medlem upp till 25 år (ungdom)    150 kr 
Årsavgift för familj (oavsett storlek)     510 kr 
Årlig avgift för i SXK inregistrerad båt     100 kr 
Årsavgift för Off-Shore medlemskap     250 kr 
 
Som familj räknas makar, sambor och barn tillhörande samma hushåll. 
Enskild medlem, vuxen och ungdom, erhåller På Kryss, Årsbok och Matrikel. 
 
Definitionen på off-shore medlemskap ändras till: 
Off-Shoreavgift är för medlem som är ute på långfärd med båt mer än 6 månader per år. Med sådan 
avgift avsäger man sig utskick av tidningen På Kryss, Årsbok och Matrikel 
 
 
Inga arvoden förutsätts för styrelseuppdrag. 
 
Styrelsens berättelse och ekonomiska redovisning för verksamhetsåret 1 september 2014 till den 
31 augusti 2015 återfinns på Svenska Kryssarklubbens hemsida www.sxk.se senast den 9 novem-
ber. Berättelsen tillhandahålls även i särtryck vid årsmötet och kan rekvireras från Svenska Krys-
sarklubbens kansli i Nacka Strand. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sxk.se/

