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 PROTOKOLL   

från Svenska Kryssarklubbens årsmöte 2014   

 Sammanträdesdatum: Lördagen den 22 nov 2014 
Plats: Clarion Hotell, Stockholm  

 

Ordförande: 

Fredric Åman 

 

Sekreterare:  

Per Berkhuizen 

 

Justerare: 

Solveig Tjernquist Ekström 

Bengt Dagberg 

 

Rösträknare: 

Ewa Persson 

Maria Fasth 

Mattias Bredberg 

  

Bilagor: 

Dok 729 Budget 14/15 

Dok 741 Årsmöteshandlingar 14/15 

Dok 740 Verksamhetsplan 14/15.  

Bilaga motioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1. Mötets öppnande och val av ordförande  

       att leda mötets förhandlingar samt val av sekreterare 

 

§ 2. Godkännande av röstlängd 

 

§ 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning 

 

§ 4. Val av 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 Jämlikt § 14 i stadgarna val till styrelse, revisorer, 

        valberedning  

 

§ 11. Fastställande av budget och verksamhetsplan 

 

§ 12. Beslut om avgifter och arvoden 

 

§ 13. Förslag väckt av styrelse, kretsstyrelse eller  

         medlem 

 

§ 14.  Övriga frågor som icke är av beslutskaraktär 

 

§ 15.  Mötet avslutas 

 

  

 

 

§ 1  

Riksföreningens ordförande Ulf Lindskog inledde med att hälsa årsmötesdeltagarna välkomna och 

förklara årsmötet öppnat. Därefter bad han om förslag till ordförande att leda förhandlingarna.  

 

Fredric Åman valdes att leda årsmötets förhandlingar och Per Berkhuizen till årsmötets sekreterare. 

 

  

§ 2  

Röstlängden fastställdes. Röstlängden består av en elektronisk röstlängd uttagen den 21 november 

2014. 43 fullmakter har lämnats. 
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§ 3  

Det fastslogs att årsmötet var utlyst i stadgeenlig ordning.  

Kallelse har publicerats med föredragningslista och vallista i På Kryss nr 8 som utkom den 30 oktober 

2014. Handlingarna var utlagda på hemsidan den 10 november 2014.  

 

§ 4 

Solveig Tjernquist Ekström och Bengt Dagberg utsågs att tillsammans med årsmötets ordförande 

justera mötets protokoll. 

  

§ 5  

Ordföranden föreslog att vi för att spara tid skulle utse tre rösträknare istället för två. Årsmötet biföll 

förslaget. Till rösträknare vid årsmötet utsågs Ewa Persson, Maria Fasth och Mattias Bredberg. 

 

§ 6  

Mötesordföranden förelog att motion 3, 4, 5 som handlar om stadgarna behandlas efter förslaget från 

styrelsen. Årsmötet biföll förslaget och dagordningen fastställdes med ändringar. 

 

§7 

Styrelseberättelsen föredrogs av kanslichefen Per Berkhuizen och årsredovisningen föredrogs av 

skattmästare Bertil Carlsén. Bertil Carlsén föredrog också hela Kryssarklubbens samlade verksamhet i 

ekonomiska siffror. Auktoriserade revisorn Kerstin Hedberg föredrog revisorernas berättelse. 

 

Gunnar Mörk kommenterade att det inte tydligt framgår av verksamhetsberättelsen hur årets resultat 

ska behandlas. Synpunkten noterades till nästa år.  

  

Rolf Meurling lämnade ett uttalande att ta med till protokollet. Med anledning av att styrelsen i 

verksamhetsberättelsen inte berört den allvarliga situationen i frågan om valet av ordförande vid 

årsmötet 2013 påtalades detta av årsmötet. Årsmötet godkände tillägget.      

 

Berättelserna för verksamhetsåret 130901–140831 godkändes. 

  

§8  

Balans- och resultaträkningen för Svenska Kryssarklubben fastställdes för verksamhetsåret och 

överskottet på 285 821 kr balanseras i ny räkning. Förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 

2013/2014 lades därmed med godkännande till handlingarna.  

  

Per Berkhuizen redogjorde för redovisningen av stiftelsen Tore Herlins fond. Fonden är inte aktiv och 

Torbjörn Berg föreslog att den ska avvecklas. Med de nya regler som kommer för stiftelser så blir det 

dyrare att behålla en stiftelse och svårare att avveckla.  

 

Årsmötet beslutade att uppdra till styrelsen att upplösa fonden.  

   

§ 9  

Årsmötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013/2014 i enlighet med 

revisorernas förslag. Beslutet var enhälligt.  

§ 10 

Mötesordföranden Fredric Åman meddelar att det är dags att rösta och att lämna röstsedlar till 

rösträknarna. Stadgarna i § 14 anger att om inga motkandidater finns kan val ske utan rösträkning. 

Årsmötet godkände att ingen rösträkning behöver ske där motkandidater saknas. 

 

Valberedningens förslag presenteras av Torbjörn Berg, ordförande för valberedningen. 

 

Efter röstningen konstaterade ordförande för mötet att följande kandidater invalts.  
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Till ordinarie ledamöter i styrelsen på två år valdes: 

Tom Risberg, omval 

Martin Lesén, nyval 

Per Tistad, nyval 

Magnus Sterky, nyval 

 

Som suppleant i styrelsen på ett år valdes: 

Linda Hammarberg, nyval 

 

Till ordinarie medlemsrevisor på två år valdes Ingela Möller, omval. Till suppleant på två år valdes 

Pia Pilbro Hakala, suppl. Omval. 

  

Vid valet till valberedningen har i början av oktober Kent Danielsson återtagit sin kandidatur pga. 

sjukdom. Dagen innan årsmötet återtog Mikael Berggren sin kandidatur. 

  

Som ledamöter i valberedningen på ett år valdes 

 

Torbjörn Berg, omval 

Cecilia Olsson, nyval 

Hans Martinsson, nyval 

Barbro Söderberg, omval 

Gunilla Ekholm, nyval 

 

§ 11 

Kanslichef Per Berkhuizen redogjorde för huvudpunkterna i verksamhetsplanen.  

 

Inga frågor ställdes om den föreslagna budgeten.  

 

Mötet fastställde verksamhetsplanen och budgeten för verksamhetsåret 14/15. 

 

§ 12 

Beslut om avgifter och arvoden.  

 

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter. Årsmötet beslutade att bifalla förslaget. Därmed fastställde 

årsmötet avgifterna från 1 september 2015 till följande:  

Årsavgift för enskild medlem över 25 år (senior)     400 kr 

Årsavgift för enskild medlem upp till 25 år (ungdom)    150 kr 

Årsavgift för senior med familj (oavsett storlek)    460 kr 

Årlig avgift för i Kryssarklubben inregistrerad båt    100 kr 

Årsavgift för Offshore medlemskap     250 kr 

 

§ 13  

Förslag från styrelse, kretsstyrelse eller medlem 

 

Motion nr 1. Motion från Maria Haggärde och Cecilia Olsson om medlemskategorier etc.  

SXK ska arbeta för att ge vuxna medlemmar ett eget medlemskap, istället för som det är idag, senior, 

senior med familj etc. Hemmaboende barn under 25 år registreras på en av föräldrarna 

Syftet med ett eget medlemskap är att alla medlemmar, man som kvinna får samma status. Nuvarande 

”familjemedlemmar” kommer med ett eget medlemskap att känna mer delaktighet och bli mer aktiva. 

 

Medlemstidningen På kryss i pappersformat behövs förmodligen bara i ett exemplar per adress. Bådas 

namn ska stå på etiketten. Möjlighet ska finnas att ange om man vill ha papperstidning eller digitalt 

som e-tidning. Det senare alternativet bör ge ett lägre pris för medlemskap. 
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Jag föreslår därför att årsmötet beslutar om ändring av medlemskategorier till: 

    

Senior, Ungdom, Norden, Övriga länder 

 

Styrelsens yttrande  

1a. Man och kvinna ska få samma status inom klubben och bådas namn ska stå på adressetiketten.   

Alla medlemmar har samma status. Det finns ingen gradering mellan män, kvinnor, ungdomar eller 

barn. En familj hänger dock administrativt ihop på samma adress och väljer själv vem som ska stå som 

betalare av medlemsavgiften och mottagare av På Kryss. Familjen kan närsomhelst ändra uppgiften. 

Var och en har ett eget medlemskap och kan anmäla sig till aktiviteter, logga in på webben, ta del av 

erbjudanden eller anmäla sig till en aktivitet. En familjemedlem kan när som helst flytta till egen 

adress och får då avisering och utskick till den adressen.  

Att skapa möjligheten att fler personer i ett hushåll ska kunna få sitt namn tryckt på adressetiketten 

kan övervägas i samband med införande av ett nytt medlemssystem. I det nuvarande medlemssystemet 

finns inte möjlighet för det.  

Styrelsen föreslår att motionen i denna del avslås och att frågan om möjlighet att trycka fler personers 

namn på adressetiketter överlämnas till styrgruppen för upphandling av nytt medlemssystem. 

Årsmötet beslutade att avslå motionen i denna del och bifalla styrelsens förslag att frågan om 

möjlighet att trycka fler personers namn på adressetiketter överlämnas till styrgruppen för upphandling 

av nytt medlemssystem. 

 

1b.  Man ska kunna välja bort papperstidningen och få en lägre medlemsavgift.  

 

Styrelsens yttrande 

På Kryss är en medlemstidning med ett antal tydliga syften – bl a att fungera som ett kitt  

medlemmarna emellan. Den är också en identitetsbärare som ska stärka och bredda upplevelsen av 

Kryssarklubben, vara en tydlig medlemsnytta och bidra till att motivera fortsatt medlemskap. Att 

distribuera den relativt frekvent till samtliga medlemmar är ett övervägt strategiskt val, som fått gott 

stöd i återkommande mätningar. Det finns inga planer på att överge den handlingslinjen.  

På Kryss är också informationsbärare av matrikel, bojflagga, årsbok och avisering. Att välja bort 

papperstidningen minskar inte föreningens kostnader, eftersom utskicken till medlemmarna på annat 

sätt kostar mer. På Kryss distribueras även som e-tidning utan extra kostnad för medlemmarna. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.  

 

Årsmötet beslutade att motionen i denna del avslås. 

 

1c.  Förändra de gamla medlemskategorierna till enbart senior och ungdom och inför två nya, norden 

 och övriga länder.  

 

Styrelsens yttrande 

Beträffande förändringar av de nu gällande medlemskategorierna hänvisas till yttrandet ovan under 

1a). Beträffande de föreslagna nya kategorierna norden och övriga länder anförs att vi inte har sådana 

medlemskategorier idag utan uppgifterna finns idag med på anmälningstalonger enbart för att 

tydliggöra att det är olika avgifter beroende på var du bor. Styrelsen ser idag inget skäl att införa 

ytterligare medlemskategorier. 

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.  
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Årsmötet beslutade att motionen i denna del avslås. 

 

Motion nr 2. Motion från Jonas Arvidsson gällande På Kryss 

På Kryss har en budget årligen på cirka 6,1 miljoner kronor (2012-13), varav hälften tas igen i form av 

annonsförsäljning. Sedan många år har uppdraget att producera tidningen legat på externa bolag, sedan 

1 januari 2010 på Aller Custom Publishing (som snart försvinner och ersätts av ett liknande bolag, 

Make Your Mark). 

Information finns om att kontraktet med Aller är onödigt dyrt och att en stor andel av ersättningen går 

till extraordinära vinster utöver det som stipuleras i kontraktet. 

Jag yrkar att Kryssarklubbens styrelse avslutar samarbetet med Aller/Make Your Mark så snart det går 

och i stället hittar ett produktionsalternativ där Kryssarklubben får större insyn var pengarna tar vägen. 

Här finns sannolikt stora besparingar att göra, som enligt uppgifter kan vara minst en halv miljon 

kronor per år. 

 

Styrelsens yttrande 

Redaktionsrådet har lämnat en redogörelse till styrelsen för hur den senaste upphandlingen av På 

Kryss genomfördes och vilka överväganden som gjordes liksom av hur nu gällande avtal följs upp. 

Redaktionsrådets redogörelse indikerar inte att nuvarande samarbete med Aller eller eljest med externt 

bolag är förenat med allvarliga nackdelar. Styrelsen har fullt förtroende för redaktionsrådets förmåga 

att hantera och styra tidningens utveckling och följa upp dess ekonomi. Nu gällande avtal löper 

ytterligare ett år.  

Frågan om en ny fullständig upphandling av På Kryss för tiden efter det att nu gällande avtal löpt ut 

ska genomföras, hanteras under kommande verksamhetsår. Styrelsen föreslår årsmötet att avslå 

motionen.  

 

Årsmötet beslutade att avslå motionen.  

 

 

Motion nr 6.  Motion från Torbjörn Berg om ersättning för förlorad arbetsinkomst 

Det här är en tanke som jag haft ända sedan min egen tid i styrelsen. Den har stärkts efter min tid i 

valberedningen när jag talat med nuvarande och tänkta styrelseledamöter. Det är inte helt ovanligt med 

sådana lösningar i liknande ideella organisationer. Därför vill jag lämna följande förslag till Svenska 

Kryssarklubbens årsmöte 2014. SXK är en ideell förening där styrelsens ledamöter arbetar ideellt helt 

utan ekonomisk ersättning. Men det skall inte kosta att arbeta ideellt. Ledamöterna får därför 

ersättning för de direkta kostnader man haft, ex. vis resor. En kostnad får ledamöterna ingen ersättning 

för, nämligen kostnaden för förlorad arbetsinkomst när man deltar på styrelsemöten. Styrelsens 

ledamöter måste därför använda semesterdagar, tjänstledighet, komptid eller flextid för att resa till och 

närvara på styrelsemöten. 

Jag föreslår därför att årsmötet beslutar att klubben skall utreda om och hur styrelsens ledamöter skall 

ersättas för förlorad arbetsinkomst och andra kostnader.  

Styrelsens yttrande 

Idag utgår ersättning för resa, kost logi och andra kostnader i samband med styrelseuppdrag. Ett 

problem för yrkesverksamma ledamöter kan vara deltagande i styrelsemöten m.m. som förekommer 

under dagtid. Styrelsen bejakar de problem som motionären pekar på men anser också att 

ersättning inte alltid är ett möjligt sätt att lösa dessa problem. Att ersätta ledamöter för förlorad 

arbetsinkomst aktualiserar en mängd frågor t.ex. om vem som ska få ersättning, vad som ska ersättas 

och när. Frågan berör inte enbart styrelsens ledamöter. Ett förtroendeuppdrag för Kryssarklubben åtar 
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man sig för sitt stora intresse och engagemang i klubben och för att det ska vara roligt. Det finns andra 

sätt som funktionärer och medlemmar kan hjälpa till för att göra styrelseuppdragen meningsfulla och 

roliga. En blandning av ideella och arvoderade förtroendebefattningar riskerar också att skapa fler 

problem än de löser.  En utredning av frågan i enlighet med motionärens förslag bör bl.a. besvara nu 

anförda frågeställningar.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen och uppdra till styrelsen att utreda frågan och därvid 

särskilt beakta i yttrandet ovan nämnda problemställningar. 

 

Årsmötet beslutade att bifalla motionen och uppdra till styrelsen att utreda frågan och därvid särskilt 

beakta i yttrandet ovan nämnda problemställningar. 

  

 

Motion nr 7. Motion från Peter Follin och Staffan Bergentoft om föredragningen vid styrelsemötena 

 

Att reformera organisationsstrukturen vid SXK Riksstyrelse och Svenska Kryssarklubbens kansli, 

genom att alla ärenden till SXK-styrelsens möten skall föredras av den kanslipersonal som arbetar och 

ansvarar för frågan/området. Att ge ansvar, förtroende och delaktighet utvecklar alltid en organisation. 

 

Styrelsens yttrande 

Hur styrelsen och kansliet samarbetar och hur arbetsuppgifter fördelas vid genomförandet av det 

uppdrag som årsmötet givit styrelsen är inte en fråga som årsmötet bör reglera. När kanslipersonal 

önskar närvara vid behandlingen av viss punkt vid styrelsemöte bereds de normalt tillfälle till detta. 

Likaså om styrelsen önskar medverkan från viss handläggare i kansliet bereds de också tillfälle att 

närvara för detta. T.ex. är rutinen så att kamreren deltar och föredrar vid behandlingen av de fasta 

redovisnings- och ekonomipunkterna. 

Årsmötet beslutar om verksamhetsplanen för det kommande året Styrelsen verkställer den tillsammans 

med kansliet. Hur styrelsen organiserar arbetet är inte en fråga för årsmötet.  

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen 

 

Motionen återtogs utan att frågan diskuterades.  
 

 

Motion nr 8. Motion från Peter Follin och Staffan Bergentoft om ansvarig utgivare. 

Att ändra ansvarig utgivare för SXK:s tidning På Kryss från kanslichef till ordförande eller ledamot av 

Svenska Kryssarklubbens styrelse. Idag är kanslichefen ansvarig utgivare. Vi vill att det ska vara en 

förtroendevald, ordförande eller ledamot i SXK styrelse, Styrelsens utser inom sig ansvarig utgivare 

vid dess konstituerande möte. Vi får då en analogi med kretsarna och ser det som en tydlig 

förstärkning av föreningsdemokratin. 

 

Styrelsens yttrande 

Ansvarig utgivare är ett begrepp enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. 

Periodiska tryckta medier ska ha en fysisk person som ska se till att tidskriften lever upp till legala 

krav. Den ansvarige utgivaren har ansvaret när en journalist i sina journalistiska publicerade alster har 

brutit mot lagen. Den ansvarige utgivaren kan då i en särskild processform, tryckfrihetsmål, dömas till 

straffrättslig påföljd, som böter eller fängelse.  

 

Motionärerna anger föreningsdemokratiska motiv för sitt förslag. Styrelsen har bett motionärerna 

förtydliga detta motiv men inte erhållit svar. Styrelsen ser inte någon koppling mellan 

föreningsdemokrati och en tryckfrihetsrättslig befattning som ansvarig utgivare. Den har enbart som 

syfte att garantera eller stärka en grundlagsfäst tryckfrihet. Bäst lämpad är då den person inom 

organisationen som har den juridiska kompetensen och bäst närhet till arbetet med publicering. 
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Ansvarig utgivare är inom Kryssarklubben en stadgefråga. I stadgarna § 17 står att styrelsen ska utse 

en ansvarig utgivare för medlemstidningen. Styrelsen anser att den skrivningen är tillräcklig, 

ytterligare styrning är inte nödvändig. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen 

 

En diskussion följde med olika argument för och emot förslaget. Motionärerna menade att man var 

nöjda med att frågan debatterades och återtog därefter motionen. 

 

Motionen återtogs.  

 

 

Motion Nr 9. Motion från Peter Follin och Staffan Bergentoft om sekreterare i styrelsen. 

Att SXK-styrelse utser vid konstituerande möte en styrelseledamot till sekreterare som för protokoll 

vid alla styrelse- och arbetsutskottsmöten. Nuläget är att kanslichefen föredrar ärenden och skriver 

protokoll- detta förfaringsätt är inte lämpligt med föreningsdemokratisk ordning.  

Styrelsens yttrande 

Motionärerna åberopar föreningsdemokratiska motiv för sitt förslag. Styrelsen har bett motionärerna 

förtydliga detta motiv men inte erhållit svar. Styrelsen delar inte motionärernas uppfattning att 

protokollsekreterarrollen i nuvarande praxis vid styrelsens möten är i konflikt med 

föreningsdemokratisk ordning. Protokollet justeras i sin helhet av hela styrelsen och justeringen 

undertecknas av ordföranden och förste vice ordföranden. Vem som skriver underlag eller utkast till 

protokollet är en operativ uppgift för styrelsen att hantera och har ingen bäring på 

föreningsdemokratisk ordning. Enligt stadgarna ska styrelsen årligen fastställa en arbetsordning för 

styrelsen och kanslichefen. Det är således enligt stadgarna inte en fråga som årsmötet ska behandla.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen 

 

Motionen återtogs utan att frågan diskuterades. 
 

 

Motion nr 10. Motion från Lennart Beckman, Staffan Bergentoft och Peter Follin om avgiftsbefrielse 

för unga funktionärer. 

Att alla instruktörer och befäl vid Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola, samt Seglarskolan 

vid Malma Kvarn, fram till 25 års ålder erhåller gratis medlemskap i Svenska Kryssarklubben enligt 

de intentioner som rådslaget 2012/2013 slog fast. Genom medlemskapet skapas en större närhet 

mellan Seglarskolorna och Svenska Kryssarklubben och som kommer att ge mycket goda 

synergieffekter för rekrytering av nya medlemmar. Kostnaden är utskick av På Kryss, årsbok, matrikel 

till ca 120 ungdomar mellan 18-25 år. 

Styrelsens yttrande 

Styrelsen anser att de 6000 medlemmar under 25 år vi har i klubben är viktiga för framtiden. De som 

är aktiva i olika funktionärsroller är särskilt viktiga. För att underlätta för ungdomar att vara 

fullvärdiga betalande medlemmar så är avgiften för ungdomar under 25 år kraftigt subventionerad med 

250 kr per år. De betalar 150 kr per år. Ledarna vid Malma Kvarn får sin medlemsavgift betalad av 

kretsen.  

 

Vid rådslaget november 2012 diskuterades i en av arbetsgrupperna en fråga om möjligheter att 

ytterligare subventionera aktiva juniorer inom ungdomsverksamheten och skapa en karriärstege för 

dessa. Det finns eller kommer att finnas aktiva ungdomar på flera platser över landet som behöver 

inkluderas i diskussionen.  Att årsmötet ska fastställa avgiften för en liten avgränsad grupp 

funktionärer kan därför vara problematiskt. Styrelsen anser att styrelsen har mandat att ta beslut om en 

sådan åtgärd men att förslaget och dess konsekvenser bör utredas noggrant före eventuellt beslut.  
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Årsmötet föreslås uppdra åt styrelsen att utreda frågan före ett eventuellt beslut.  

 

Årsmötet beslutade att godkänna motionen och uppdra åt styrelsen överväga vilka andra 

ungdomsgrupper som ska omfattas av motionen.    

 

Motion nr 11. Styrelsens förslag till nya stadgar, 

Med anledning av händelserna vid valet 2013 där sjukdom tvingade ordföranden av dra tillbaka sin 

kandidatur föranledde att styrelsen ville ändra de delar av stadgarna som berör val till styrelse mm. 

 

När frågan lyftes upp vid årsmötet påpekade Rolf Meurling att enligt stadgarna § 22 ska förslag om 

ändring av stadgarna publiceras två månader före årsmötet på föreningens webbplats samt vara 

tillgängligt för medlemmarna. Eftersom det inte skett ska förslaget inte behandlas. 

 

Årsmötet beslutade att förslaget inte följer stadgarna och därför inte kan behandlas.   

 

 

Motion 12. Styrelsens förslag på nya stadgar för utmärkelser.  

 

Marie Follin presenterade grundligt bakgrunden till förslaget och de föreslagna ändringarna. Hon 

pekade på att arbetsgruppen som tagit fram förslaget lyssnat på alla som haft åsikter om stadgarna och 

att gruppen så mycket som möjligt har tagit hänsyn till dem. Samtidigt menar Marie att det inte går att 

göra alla till lags.  

 

Rolf Meurling delade ut ett dokument med argument på brister i förslaget och i framtagningen av 

förslaget. Han yrkar avslag på styrelsens förslag.   

 

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till nya stadgar för utmärkelser med uppdrag till 

styrelsen att samråda med Rolf Meurling och Hugo Tiberg om de smärre ändringar i förslaget som 

påtalades under mötet.  

 

 

Motion 3, 4, 5 från Rolf Meurling angående stadgar för utmärkelser. 

 

Motionerna 2013 om SXK:s utmärkelser och styrelsens yttrande framgår av bifogade handling på 

sidorna 4-18. Av protokollet från årsmötet framgår dels att styrelsen tillsatt en arbetsgrupp för att 

utreda utmärkelser och belöningssystem dels att de tre motionerna överlämnas till arbetsgruppen för 

behandling. 

Eftersom styrelsen med sin arbetsgrupp inte presenterat något resultat av utredningen till dags dato 

framför jag härmed följande tre motioner till årsmötet 2014.  Motiven och argumenten är desamma 

som för motionerna 2013.  

 

Motion nr 3. Motion från Rolf Meurling att stadgarna för förtjänsttecken ändras till 1969 års 

version. 

Jag föreslår att stadgarna för SXK:s förtjänsttecken skall erhålla samma lydelse som i 1969 års version 

med ändringar att i § 4 ordet elva ersätts med sju. 

 

Styrelsens yttrande 

Samma förslag som nu presenteras avslogs vid årsmötet 2013. En av styrelsen tillsatt arbetsgrupp har 

under året utarbetat ett förslag till nya stadgar som nu presenteras som styrelsens förslag till årsmötet.  

 

 



Svenska Kryssarklubben  Årsmötesprotokoll 22 nov 2014 

   2014-11-25/PB 

9 
 

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.  

 

Årsmötet beslutade att avslå motionen 

 

 

Motion nr 4.  Motion från Rolf Meurling att föreslå återinförande av utmärkelsen för gott 

sjömanskap med stadgar från 1968.  

Jag föreslår att utmärkelsen för Gott Sjömanskap återinförs med lydelsen från 1968. 

  

Styrelsens yttrande 

Samma förslag som nu presenteras avslogs vid årsmötet 2013. En av styrelsen tillsatt arbetsgrupp har 

under året utarbetat ett förslag till nya stadgar som nu presenteras som styrelsens förslag till årsmötet.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.  

 

Årsmötet beslutade att avslå motionen. 

 

 

Motion nr 5. Motion från Rolf Meurling att återinföra Grenanderplaketten med ändringar. 

Jag föreslår att styrelsen erhåller uppdraget att till nästa årsmöte presentera ett förslag till stadgar för 

denna nya utmärkelse i enlighet med vad som presenteras i bilagan från förra årsmötet se nedan. 

En grundläggande del i SXK:s verksamhet är att genom artiklar i årsböckerna samt På Kryss väcka 

och stärka hågen för turist- och långfärder. Det är rimligt att förtjänta skribenter kan erhålla en officiell 

erkänsla från SXK för inspirerande berättelser - inte minst för nya generationer medlemmar. 

Mot denna bakgrund föreslår vi att Grenanderplaketten återinförs - med reviderade stadgar – att 

utdelas till medlemmar som i berättelser på ett särskilt utmärkande sätt har åskådliggjort SXK:s syften 

”att väcka och stärka hågen” etc. Detta kan ha skett genom artiklar i årsböcker, På Kryss eller i egna 

utgivna böcker. Även medlemmar som producerat filmer på samma tema bör kunna komma i fråga. 

Med hänsyn till traditionen och att det grundläggande syftet är oförändrat bör den nya utmärkelsen 

nära namnet Grenanderplaketten. 

Styrelsens yttrande 

Samma förlag som nu presenteras avslogs vid årsmötet 2013. En av styrelsen tillsatt arbetsgrupp har 

under året utarbetat ett förslag till nya stadgar som nu presenteras som styrelsens förslag till årsmötet.  

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.  

 

Årsmötet beslutade att avslå motionen 

 

 

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

 

Björn Green ifrågasätter att styrelsen tagit bort kravet på att införa behörighetsbevis för framförande 

av fritidsbåtar.  

Ulf Lindskog menar att det är kravet på att införa obligatoriskt behörighetsbevis som tagits bort. SXK 

är inte emot ett ”körkort” men kommer inte att driva frågan. 

 

Torbjörn Berg som är Kryssarklubbens delegat i Nämnden för Båtlivsutbildning (NFB) redovisade hur 

läget ser ut i frågan just nu.   
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En fråga ställdes om hur Kryssarklubben agerat i frågan om alkohollagstiftningen. Ulf Lindskog 

berättade om den uppvaktning som han och Hugo Tiberg gjort till justitiedepartementet och det 

positiva mottagande som de fick. Kryssarklubben har inga synpunkter på promillenivån utan det är  

 

 

rättsosäkerheten och att lagen inte ökar sjösäkerheten som ifrågasätts och som gör att Kryssarklubben 

anser att lagen ska ses över.   

 

Lars Hässler informerade att det är ett antal Kryssarklubbare som avser att genomföra en eskader 

genom Ryssland från St Petersburg till Vita Havet sedan vidare utefter Norges kust.  Eskadern vill 

segla under Kryssarklubbens flagga. Styrelsen har fått en förfrågan. 

 

Rolf Meurling överlämnade två böcker om skatt, ekonomi och juridik för ideella föreningar som en 

gåva till Kryssarklubbens alla funktionärer, med uppmaningen att alla borde läsa böckerna. Böckerna 

finns att köpa på förlaget Björn Lundén information.  

 

 

§ 15 Mötet avslutas 

 

Ordföranden för årsmötet Fredric Åman tackade de närvarande för deltagandet och avslutar årsmötet 

2014.  

 

Ordförande Ulf Lindskog tackade Fredric Åman för ett gott ordförandeskap med en vas. 

 

Ordföranden fortsatte med att avtacka:   

Avgående ledamöter 

- Bertil Carlsén, skattmästare sedan 2009 

- Anders Fischer, ledamot sedan 2011 

- Gunilla Ekholm, ledamot sedan 2007 

 

Samtliga fick en liten graverad kristallskål från Reijmyre. 

 

Avgående kretsordföranden 

- Eva Burström, Bottenvikskretsen (ej på plats) 

- Mikael Berggren, Eggegrundskretsen (ej på plats) 

- Ingvar Ewers, Dackekretsen (ej på plats) 

 

Och välkomnade nya ledamöter i styrelsen Per Tistad, Magnus Sterky och Linda Hammarberg med en 

styrelsenål. 

 

Ordföranden välkomnade och delade också ut styrelsenålar till de nya kretsordförandena Ulf 

Sundström, Bottenvikskretsen, Lennart Rönnkvist, Eggegrundskretsen och Staffan Rydberg, 

Dackekretsen (ej på plats) 

 

Två nya nämndordföranden har utsetts som välkomnades till sina uppdrag Åsa Kullberg, 

Miljönämnden och Kenneth Svensson, Program- och Utbildningsnämnden. Ingen av ordförandena 

fanns på plats. 

 

St Anna Kretsen har fyllt 50 år under året och uppvaktades på plats av styrelsens ordförande Ulf 

Lindskog den 25 oktober 2014 med en stor ingraverad kristallskål från Reijmyre. 

   

Ordförande Ulf Lindskog tackade samtliga för årsmötet och välkomnade alla att stanna och lyssna på 

föredraget av Linda och Ludvig Hammarberg som seglat under fyra år runt jorden med sina två barn. 
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Vid protokollet:   Mötets ordförande 

 

 

   

Per Berkhuizen   Fredric Åman  

 

 

 

 

Justeras:    Justeras: 

 

 

 

Solveig Tjernquist Ekström    Bengt Dagberg 

 


