Dackekretsen

Verksamhetsberättelse för SXK Dackekretsen 2021
Styrelsen för Dackekretsen inom Svenska Kryssarklubben redovisar följande verksamhetsberättelse
för perioden 1 september 2020 – 31 augusti 2021.

Allmänt
Det gångna verksamhetsåret har till stora delar präglats av den pågående pandemin där merparten
av inplanerade aktiviteter och fysiska möten tyvärr har varit blivit inställda pga rådande
restriktioner.

Information
Dackekretsen ingår i gruppen som utformar Kryssarklubbens hemsida genom att uppdatera och
hålla Dackekretsens egen hemsida aktuell. Dackekretsens egen publikation, Dackenytt ges ut med
två nummer per verksamhetsår och publiceras även elektroniskt via hemsidan. Utöver detta
kommunicerar och informerar styrelsen fortlöpande med Dackekretsens medlemmar via e-post där
så erfordras.

Hamn och farled
De kontinuerliga besiktningarna och underhållet av svajbojar inom Dackes verksamhetsområde har
en fastställd plan att följa och under verksamhetsåret har en boj vid farleden till Ljungnäs åtgärdats.
Vidare har två bojar i Misterhults skärgård inspekterats, en vid Vippholmarna och en i Lindnäsviken.
Enstavlorna i gamla skutleden innanför Örö har inspekterats u a.
Arbete pågår med att identifiera plats för utläggande av ny svajboj i Kalmar södra skärgård.
Genom en överenskommelse med mellan SXK Dackekretsen och Idö gästhamn har besökande SXKbåtar erhållit en reducerad hamnavgift. Under säsongen har även Dackekretsen fått disponera en
liten stuga för samvaro i anslutning till gästbryggorna på Idö.
De elektroniska sjökorten för plottrar gällande Hydrographicas storskaliga sjökort avseende Kalmar
södra skärgård har under året blivit tillgängliga. Fyra Dackemedlemmar och medlemmar från SS
Vikingarna har deltagit i arbete med de praktiska sjömätningarna. Projektet har slutförts under
verksamhetsåret.
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Eskadrar
Båtmötet som skulle ha ägt rum i Mönsterås i slutet av maj 2021, i samband med bluesfestivalen,
blev inställt pga den pågående pandemin.
En familjeeskader med SXK Dacke var planerad att genomföras under tiden 19 juli – 23 juli 2021.
Tyvärr kunde inte seglingen genomföras på grund av för få anmälda.
Under verksamhetsåret blev den sjätte rikseskadern som ursprungligen var planerad att äga rum
under tiden 20 – 25 juli 2020 i danska Nyborg framflyttad ytterligare ett år och planeras att kunna
genomföras under 2022.
Det inplanerade båtmötet i Ekenäs i samband med den planerade Ekenässeglingen den
7 augusti, 2020 ställdes in pga av för få anmälda.

12 - 24-timmars
24-timmarseglingar var inplanerade till juni respektive september 2021. Vid seglingen i juni deltog
en besättning.

Försäljning
Försäljning av SXKs profilprodukter har under året skett via försäljning på Idö samt via
försäljningsansvarig i Dackekretsen.

Föredrag, aktiviteter och utbildning
Dackekretsen har i samarbete med Blekingekretsen erbjudit följande digitala föredrag:
OpenCPN navigationsprogram,
El ombord, föreläsning av Jörgen Palme, Karlskronavarvet
Filmvisning av Ur sund ur Hav, producerad av Sven Ekberg, journalist, Niclas Wimmerber, TVfotograf samt författaren Johan Theorin.
Dackekretsen har under året, genom samarbete med Sjösportskolan, erbjudit rabatt på
navigationskurser att genomföras online/ondemand.

Möten
Styrelsen har bestått av 8 ledamöter och 3 suppleanter. Under verksamhetsåret har
8 styrelsemöten, merparten av dem såsom telefonmöten, genomförts och där ledning, planering
och uppföljning har skett löpande.
Årsmötet hölls den 14 november 2020 och var planerat att hållas i SS Vikingarnas klubblokal i
Kalmar. Men på grund av restriktioner att fysiskt samlas pga den pågående pandemin genomfördes
årsmötet digitalt.
Representanter från styrelsen har deltagit digitalt i SXK Riks Rådslag samt Dackekretsens valda
funktionärer till Hamn och Farledsnämnden, Eskadernämnden, Båttekniska nämnden, Infonämnden
och Miljönämnden har under verksamhetsåret deltagit i respektive centrala nämndemöten.
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