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Inkomna förslag till årsmötet 2017:  

 

Motion nr 1)Behandling av motion 2016 från Torbjörn Berg och stadgeändring  

    Styrelsens yttrande 

Motion nr 2) Behandling av motion 2016 från Jan Reutergårdh och ändring av verksamhetsår  

     Styrelsen yttrande 

Motion nr 3) Motion från Rolf Meurling och dataregister för viktiga handlingar 

     Styrelsens yttrande 

Motion nr 4) Motion från Rolf Meurling och andvändning av Svenska Sjö-medel 

     Styrelsens yttrande 

Motion nr 5) Motion från Rolf Meurling och samarbetsavtal Svenska Sjö 

     Styrelsens yttrande 

Motion nr 6) Motion från Rolf Meurling och om information om nya Svenska Sjö-försäkringen 

     Styrelsens yttrande 
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1) Behandling från motion från 2016, Torbjörn Berg: Stadgeändringar (Stadgeförslag 

egen bilaga) 

 

Ändring av SXK stadgar 

Våra stadgar reglerar bl. a. valordningen och valberedningens arbete mycket detaljerat, 

långt mer än i de flesta motsvarande föreningar.  

Det har fått till följd att vi under flera årsmöten diskuterat ändring av stadgarna. 

Förslagen har inte gällt några väsentliga frågor utan ex. vis handlat om vilka datum 

valberedningen skall lämna underlag (för att passa På Kryss utgivningsschema)eller om 

årsmötet skall välja en eller två vice ordförande.  

Dessa detaljer brukar normalt inte regleras i stadgarna utan regleras vid behov i 

separata instruktioner. Dessa kan då ändras eller kompletteras utan att stadgarna måste 

ändras. 

Mitt förslag till årsmötet är därför att stadgarna förenklas enligt bifogat förslag där jag 

har markerat vad som kan tas bort utan att påverka något väsentligt i klubbens stadgar. 

Göteborg den 14 september 2016 

Torbjörn Berg 

Medlem nr 111260 

Bilaga nästa sida.  
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Styrelsen yttrande: Förslagsställaren anser att delar av §13 om valberedningen och 

§14 om valordningen kan tas bort utan att påverka något väsentligt för att förenkla 

stadgarna. Styrelsen anser att det är viktigt att valberedningens arbete och valordningen 

regleras i stadgarna. Detta för att föreningsdemokratin ska säkras och att det aldrig får 

finnas några tvivel hur valen har gått till. Om man istället reglerar detta i lättändrade 

instruktioner kan det resultera i onödiga diskussioner framförallt på årsmöten. 

Styrelsen anser att det är viktigt att varje ändringsförslag behandlas var för sig för 

tydlighetens skull. 

§13 Valberedning (sidan 5 i stadgarna) 

Kryssarklubbens Rådslag på våren skall nominera fem ledamöter till valberedning. 

(motionären föreslår att meningen tas bort) 

 

Styrelsens yttrande 

Styrelsen anser att det är bra att vårens rådslag nominerar valberedning. Däremot så 

står det redan i §10 att vårens rådslag ska nominera fem ledamöter till årsmötet.  Så 

meningen är onödig att ha med igen. 

Styrelsen föreslår därför årsmötet att bifalla denna strykning. 

§13 Valberedning (sidan 5 i stadgarna) 

Medlem som är röstberättigad kan lämna kandidatförslag. Sådant namn skall vara 

inlämnat senast den 15 oktober till riksföreningens kansli för att upptas på listan över 

valbara namn. Den nominerade skall vara tillfrågad. (motionären föreslår att stycket tas 

bort) 

 

Styrelsens yttrande 

Styrelsen anser att eftersom skrivelsen redan är med i §14 kan stycket tas bort. Att ha 

med samma text två gånger är onödigt. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla denna strykning. 

 

§14 Valordning (sidan 5-6 i stadgarna) 

Valberedningen skall senast den 1 augusti ge förslag till kandidat/er till: (motionären 

anser att datumet ska strykas)  

 

Rådslagets förslag till valberedning skall föreligga senast den 1 augusti.(motionären anser 

att meningen ska strykas) 
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Den här frågan har varit uppe till diskussion tidigare. Då kom man fram till att det är 

viktigt för föreningsdemokratin att valberedningen och rådslaget i tid publicerar sina 

förslag så att medlem kan lämna egna förslag om man inte är nöjd med förslagen.  

 

Styrelsen anser däremot att skrivelsen i §14 om att förslag ska vara publicerade senast 

den 20 september i medlemstidning  och på webben är tillräckligt.  

Med tanke på den digitala utvecklingen så borde publicering på webben vid utsatt 

tidpunkt vara tillfyllest för föreningsdemokratin. Styrelsens anser att det borde stå 

”medlemtidning eller webben”. Med en sådan ändring blir inte På Kryss 

manusstoppdatum avgörande för publiceringarna. Exempelvis så väntar På Kryss 

redaktionen den 15 oktober på att skicka tidningen till trycket. Om medlemsförslagen 

kan publiceras på webben så kan På Kryss ges ut tidigare under oktober vilket är 

önskvärt framöver. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla dessa strykningar och föreslår att kretstidning och 

webben ändras till medlemstidning eller webben. 

Medlem som är röstberättigad kan senast den 15 oktober till valberedningen lämna 

kandidatförslag till alla val vid årsmötet. Sådant förslag får inte uppta fler namn än som 

anges i §§ 13 och 14. (motionären föreslår att ”till valberedningen” stryks). 

Styrelsen anser att texten som föreslås strykas mycket riktigt är felaktig.   

Styrelsens föreslår årsmötet att bifalla strykningen och föreslår årsmötet att ersätta 

texten med ”till kansliet”.  

Valberedningen skall upprätta en lista över kandidatförslag från medlemmarna. 

(motionären föreslår att meningen stryks) 

Styrelsen anser att texten som föreslås strykas mycket riktigt är felaktig och ska ersättas 

med texten ”Kansliet skall upprätta en lista över kandidatförslag från medlemmarna.”.   

Styrelsen föreslår därför årsmötet att bifalla denna strykning och ersätta texten med ”Kansliet 

skall upprätta en lista över kandidatförslag från medlemmarna”. 

§14 Valordning (Röstningsförfarande sidan 6 i stadgarna) 

När röstsedel upptar flera namn än som skall väljas i viss mandatgrupp skall den 

röstande upplysas om att stryka så många namn att antalet kvarvarande namn efter 

strykning är högst lika med antalet valbara i respektive mandatgrupp. 

Den här delen av texten känns övertydlig och onödig. Styrelsen föreslår årsmötet att 

bifalla denna strykning 

 Röstsedlarna samlas in och de två utsedda rösträknarna räknar rösterna. 
 Resultatet redovisas i mötesprotokollet. 
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Den här delen av texten känns övertydlig och onödig. Styrelsens föreslår årsmötet att 
bifalla denna strykning. 
 
 Röster kasseras enligt följande: 

Valkuvert, med röstsedlar, där den röstandes namn inte kan tydas, röstsedel med fler 
kvarvarande efter strykning än de som för viss mandatgrupp skall väljas, röstsedel med 
tillskrivna namn. Kasseringarna skall noga protokollföras. 

 Den/de som har högst röstetal utses. Vid lika röstetal avgör lotten. 
 Om inga motkandidater finns kan val ske utan rösträkning. 

 
(motionären föreslår att all text som är kursiv stryks) 
 
Styrelsen anser att det är viktigt för mötesordningen och demokratin att information 
hur röstningen ska gå till finns med i stadgarna. Vi ser inte att dessa texter skapar några 
problem eller har behov av att ändras eller kompletteras.  

Styrelsen föreslår därför årsmötet att avslå dessa strykningar. 
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2) Behandling av motion från 2016, Jan Reutergårdh: Ändring av verksamhetsår 

 

     
  
Styrelsens yttrande över motion om ändring till kalenderår av Jan Reutergårdh. 

Den här frågan har varit uppe på tidigare årsmöten, rådslag och skattmästarmöten. 

Senast 2010. Vid de tidigare tillfällena har föreningen valt att inte ändra verksamhetsår 

till kalenderår då bedömningen varit att nackdelarna med ett byta överstigit fördelarna. 

De argument som framförts är:  

För en ändring 

 Argumentet för att ändra till kalenderår har varit att arbetssäsongen inte är avslutad 

när vårt nuvarande verksamhetsår avslutats.  Exemplet är Hamn och Farleds 

kommittéer. 

 Ett annat argument är att skattmästare i kretsarna behöver avsluta verksamhetsåret 

under september-oktober en period som fortfarande är säsong.   

Mot en ändring 

De argument som finns mot en ändring av dagens system med brutet räkenskapsår till 

kalenderår är följande utan inbördes ordning: 
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 Om riksföreningen ska ändra till kalenderår ska även alla kretsar byta till kalenderår 

enligt sina stadgar och för att inte skapa oanade problem vid avisering, 

årsredovisning och budgetering.  

 Årsmötet kommer att förläggas i perioden 25 mars-15 april. I den senare delen av 

perioden har vår- rustningen redan börjar för många funktionärer och medlemmar.  

 Hela arbetet med underlag, budget, årsredovisning, verksamhetsberättelse infaller 

under den period när de stora mässorna genomförs. 

 Revisionen genomförs i en period när de flesta bolag har revision vilket kan innebära 

svårigheter att genomföra revision när vi önskar. 

 Ska årsaviseringen ändras till december, infaller den vid en i tidpunkt när många 

medlemmar har stora utgifter för andra viktiga händelser.  

 Ska årsaviseringen året innan utökas med fyra månader?   

 Dagens avisering i augusti har förlagts så att medlemmarna har båtsäsongen i färskt 

minne. 

Styrelsen anser att frågan har fått en grundlig genomgång av för och nackdelar under 

januari till mars 2017. Kretsarnas ordförande enades vid ett kretsordförandemöte vid 

rådslaget mars 2017 att man inte vill ändra kretsarnas verksamhetsår till kalenderår 

och föreslog Kryssarklubbens styrelse att inte byta verksamhetsåret till kalenderår.  

Styrelsen har gjort en bedömning att eftersom kretsarna inte vill byta till kalenderår och 

argumenten mot en ändring överväger finns inte tillräckliga skäl att ändra 

verksamhetsåret för hela Svenska Kryssarklubben. Kryssarklubbens skattmästare har 

kontakt med Hamn- och Farledsnämndens ordförande som lämnat motionen för att 

hjälpa till och se vad som kan underlätta nämndens arbete.     

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.  
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3) Motion Rolf Meurling: Införande av ett dataregister för viktiga handlingar 

Till styrelsen för Svenska Kryssarklubben och årsmötet 2017 

Motion om införandet av dataregister över viktiga handlingar och ämnen. 

Styrelsens agerande under 2017 tyder på att tidigare fattade beslut lätt glöms bort. 

Liknande situationer har förekommit tidigare. 

Mot denna bakgrund föreslår ja att nya administrativa hjälpmedel införs.  

Jag föreslår att årsmötet beslutar ge styrelsen uppdraget att införa datasystem för 

registrering och sökning av protokoll, beslut, ämnesområden samt brev/mall (in-och 

utgående). 

Sådana register skulle vara till nytta både för styrelsens ledamöter och revisorer i det 

löpande arbete men också underlätta för kontinuiteten efter val av nya funktionärer. 

Nacka den 14 sept. 2017 

Rolf Meurling 

Medlem nr 189581 

 

Styrelsens yttrande: Motion angående införande av dataregister 

 

Rolf Meurlings motion om införandet av dataregister över viktiga handlingar och ämnen 

Styrelsens yttrande Styrelsen anser att arkivering av viktiga handlingar och ämnen 

fungerar och har fungerat klanderfritt. Motionären föreslår att dessa rutiner ändras 

p.g.a. att tidigare fattade beslut lätt glöms bort. Styrelsen kan inte se att framtagning av 

ett nytt registersystem skulle innebära någon skillnad. 

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.  
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4) Motion från Rolf Meurling: Användning av Svenska Sjö-medel  

 Till styrelsen för Svenska Kryssarklubben och årsmötet 2017 

Ang. verksamheten 2016/17 och användningen av SXKs Svenska Sjö-medel 

Det har kommit till min kännedom att styrelsen beslutat använda Svenska Sjö-medlen 

till att anskaffa hjärtstartare och funktionärsvästar under 2017 efter önskemål från 

kretsarna. 

Normalt framförs kretsarnas önskemål i anslutning till styrelsens arbete med budget 

och verksamhetsplan som behandlas vid årsmötet. I styrelsens årsplan anges när 

kretsarna skall lämna sina förslag. 

För verksamheten 2017 fanns inga medel för hjärtstartare och funktionärsvästar. Trots 

det har styrelsen beslutat om medel för dessa projekt efter att ha tagit fram ett 

”styrdokument” för Svenska Sjö-medlen. 

Mot denna bakgrund ber jag att styrelsen vid årsmötet redogör för vad som skett och 

förelägger styrdokumentet för behandling. Jag erinrar om att styrelsens besked vid 

årsmötet 2016 ” att erhållen utdelning skall användas för särskilda projekt med syfte att 

öka den direkta medlemsnyttan och kommer att redovisas med särskild angivelse i 

årsbudgeten och dess uppföljning samt vid kommande årsmöten”. 

Jag föreslår att årsmötet beslutar  

att kostnaderna för hjärtstartare och funktionärsvästar under 2017 belastar lämpliga 

SXK-konton och inte tas från Svenska Sjö-medlen 

att årsmötet skall besluta om användningen av Svenska Sjö-medlen genom 

verksamhetsplan och budget 

att redovisning av användningen lämnas i verksamhetsberättelser och bokslut. 

Nacka den 14 sept. 2017 

Rolf Meurling 

Medlem nr 189581 

 

Styrelsens yttrande: Motion angående verksamheten 2016/17 och användningen av 

SXKs Svenska Sjö medel 

 
 Rolf Meurling föreslår att årsmötet beslutar  
 att kostnaderna för hjärtstartare och funktionärsväster under 2017 belastar 

lämpliga SXK-konto och inte tas från Svenska Sjö-medlen  
 att årsmöten skall besluta om användningen av Svenska Sjö-medlen genom 

verksamhetsplan och budget  
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 att redovisning av användningen lämnas i verksamhetsberättelser och bokslut  
 
Styrelsens yttrande:  
Vad gäller föregående år gjordes i budgeten ingen särskild avsättning avseende 
användningen av erhållna Svenska Sjö-medel. Trots detta har styrelsen ansett att såväl 
hjärtstartare som funktionärsväster är en användning som faller inom de riktlinjer som 
styrelsen tagit för användningen av Svenska Sjö medel. Vad gäller hjärtstartarna har 
styrelsen ansett att det varit av vikt att så snabbt som möjligt få ut sådana bland 
kretsarna. På samma sätt har styrelsen ansett att funktionärsvästar är ett bra sätt att 
marknadsföra SXK och att på något sätt premiera våra funktionärer.  
Styrelsen motsätter sig förslaget och hemställer att årsmötet beslutar att kostnaderna 
för hjärtstartare och funktionärsvästar skall tas från Svenska Sjö-medel.  
I nu föreliggande budget/verksamhetsplan ligger en rambudget om 500 000 kr för 
användande av Svenska Sjö-medel. Inom denna rambudget är det styrelsens uppfattning 
att styrelsen har mandat att godkänna projektmedel. Att årsmöten skall besluta om 
användandet ned på detaljnivå skulle enligt styrelsen medföra att användandet av 
Svenska Sjö-medel skulle avsevärt försvåras och bli mycket tidskrävande.  
Styrelsen motsätter sig förslaget och hemställer att årsmötet godkänner att en 
rambudget för användandet av Svenska Sjö-medel är tillfyllest.  
Styrelsen har redan vid föregående års årsmöte informerat om att erhållna medel från 
Svenska Sjö samt användandet av sådana medel skall redovisas särskilt i årsbudgeten 
och dess uppföljning samt vid kommande årsmöten.  
 
Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.  
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5) Motion från Rolf Meurling: Samarbetsavtal Svenska Sjö 

Till styrelsen för Svenska Kryssarklubben och årsmötet 2017 

Ang. verksamheten 2016/17 och styrelsens samarbetsavtal med Svenska Sjö. 

Enligt uppgift har styrelsen under 2017 tecknat ett samarbetsavtal med Sv. Sjö. 

Eftersom avtalets innehåll och syfte inte är känt ber ja härmed att styrelsen vid årsmötet 

informerar om detta som grund för ett meningsutbyte och slutsatser. 

Nacka den 14 sept. 2017 

Rolf Meurling 

Medlem nr 189581 

 

Styrelsens yttrande: Motion om samarbetsavtal Svenska Sjö 
 
Styrelsen informerade Rådslaget i Gävle om att ett samarbetsavtal har ingåtts med 

Svenska Sjö samt bakgrunden och syftet med avtalet. 

Styrelsen kommer att på årsmötet muntligen upprepa denna information. Styrelsen är 

inte beredd att offentliggöra det ingångna avtalet. Ett offentliggörande av avtalet gagnar 

inte medlemsnyttan för SXK:s medlemmar men kan vara information som är till nytta 

för Svenska Sjös konkurrenter.     

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.  
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6) Motion från Rolf Meurling: Om information om nya Svenska Sjö-försäkringen 

Till styrelsen för Svenska Kryssarklubben och årsmötet 2017. 

Ang. verksamheten 2016/17 och information om nya Svenska Sjö-försäkringen. 

Omorganisationen av Svenska Sjö-försäkringen är det största enskilda ärendet som 

SXK:s styrelse har behandlat sedan 2015. Det har direkt berört cirka 8000 medlemmar. 

Indirekt många fler. 

När frågan berördes genom en motion vid årsmötet 2016 uttalade styrelsen i sitt bifall 

till motionen ”att öppet redovisa motiven för och innebörden av förändringarna i 

Svenska Sjö”. Motionens avsikt var att ge medlemmarna ”en korrekt bild av den nya 

situationen och att På Kryss efter årsmötet kan sprida budskapet”. 

Tyvärr har styrelsen ännu inte levererat denna information. 

Fram till och med årsmötet 2015 var målet för SXK att behålla den gamla målsättningen 

att verka för båtägarnas bästa. En insändare i På Kryss nr 8/2016 framförde att den nya 

organisationen av försäkringen ter sig som ett svek mot båtägarna. 

Mot denna bakgrund hemställer jag att styrelsen vid årsmötet och senare även i På 

Kryss  

dels redogör för och förklarar sitt agerande i försäkringen under året 

dels förklarar sin ideologi och målsättning inkl. strategi för det framtida agerandet. 

Nacka den 14 sept. 2017 

Rolf Meurling 

Medlem nr 189581 

Styrelsens yttrande:  

Rolf Meurling hemställer att styrelsen vid årsmötet och senare även i På Kryss dels 

redogör för och förklarar sitt agerande i försäkringen under året dels förklarar sin 

ideologi och målsättning inkl. strategi för det framtida agerandet.  

SXK är delägare i Svenska Sjö Intressenter AB som i sin tur äger Svenska Sjö. SXK är 

enbart aktivt verksam i SSIAB och verkar alltså inte direkt i Svenska Sjö. Den av SSIAB 

tillsatta styrelsen i Svenska Sjö styrs i sin verksamhet av ett ägardirektiv från SSIAB. 

Detta redovisades redan för förra årets årsmöte och även att styrelsen inte avsåg att 

offentliggöra ägardirektiven då detta kan tänkas gynna Svenska Sjös konkurrenter. 

Redan vid förra årets årsmöte informerades om att det finns ett aktieägaravtal mellan 
ägarna till SSIAB. Detta avtal löper nu över ytterligare nio år. Vår ”ideologi och 
målsättning” är naturligtvis att uppfylla detta avtal. Av samma skäl som vad gäller 
ägardirektiven avser styrelsen inte att offentlig göra detaljer om aktieägaravtalet.   
 
Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.  


