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Från styrplats
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Blickar man ut genom fönstret nu juni så är det en  
rik grönska och just nu kommer en SUP-paddlare 
förbi ute på kanalen här i Sjötorp och förebådar 
sommarens vattenaktiviteter.  

Den nya styrelsen i Vänerkretsen har haft 
två fysiska möten, ett förberedande möte i 
november förra året och ett med besök av SXK:s 
nye generalsekreterare Fredrik Norén och från 
riksstyrelsen Bo Steiner i början av år 2022. 
En rundresa till samtliga SXK kretsar i riket är 
planerat för dem. Det ingår i generalsekreterarens 
uppdrag att visa större öppenhet både internt 
och externt. Målsättning är att få kryssarklubben 
att växa och därmed bland annat få tyngd som 
remissinstans i båtlivsfrågor. Det kommer också 
oss medlemmar till godo. Till sin hjälp har han 
flera medarbetare på rikskansliet. 

Maud Nordell är projektanställd som 
kommunikatörsansvarig inom sociala- och övriga 

media dit vi i kretsarna kan vända oss för att 
få hjälp med våra frågor. Det är nödvändigt att 
fånga en ny generation av båtägare som kanske 
köpt sin första båt under pandemiåren. Möjligen 
en inkörsport för att få dem att söka sig till 
kryssarklubben.

Inom Hamn o Farled med nya intresserade 
funktionärer har man redan kommit i gång 
med att planera för två ytterligare SXK bojar i 
Vänern. Bra bojlägen ligger ofta i naturskyddade 
områden som kräver särskild hantering. Se 
det därför också som ett utbildningsprojekt 
för Hamn o Farled att bemästra även svårare 
ärenden.

För vår uthamn Ekenäs har några nya visat 
intresse för men inte kommit i gång på 
samma sätt som Hamn o Farled. Vi har i 
avtal med arrendator av Ekenäs gästhamn 
inskrivet att medverka till att en klubbträff 
anordnas, antingen före semesterperioden 
eller på sensommaren/tidig höst. Uppdraget 
är att samla båtintresserade till en gemensam 
aktivitet i uthamn Ekenäs, träffas och umgås 
helt enkelt. Här behöver du inte vara knuten till 
styrelsen utan du kan som medlem hjälpa till 
med att planera och genomföra arrangemanget 
tillsammans med oss. Det är bara att du hör av 
dig.

Med förhoppning om att det äntligen kommer 
lite värme så det går att börja med vårbestyren.

Med Vänerlig hälsning
Eie Bengtsson
ordförande Vänerkretsen



Gemensam träff på Ekenäs 6-7 augusti
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Dags att återuppta traditionen med en gemensam 
träff på Ekenäs. Styrelsen har tagit beslutet att 
undersöka intresset hos er medlemmar att delta i 
en gemensam träff på Ekenäs 6-7 Augusti. 

Vill du delta så skicka ett mail till:  
Kenneth Johansson  
kjoh149@gmail.com 
eller Lennart Salomonsson  
lennart.salomonsson1@gmail.com 

Vi behöver ha din anmälan senast den 27 Juni
Kom gärna med synpunkter och kommentarer på 
upplägget.

Hjärtliga Hälsningar
Kenneth Johansson & Lennart Salomonsson

Preliminärt ser programmet ut så här:
Fredag kväll: 
Enskilda aktiviteter
Lördag förmiddag:
Tipspromenad
Frågesport
Båtpraktiska övningar/tävlingar
Spel, brännboll, kubb mm
Lördag kväll:
Prisutdelning
Info från styrelsen / input från medlemmarna
Gemensam middag på restaurangen  
(Vänerkretsen står för mat och lättdryck)
Söndag
Enskild hemfärd.

Ekenäs gästhamn - Vänerkretsens uthamn
Gästplatser: ca 25, snedförtöjning brygga -  boj.
Hamndjup: 2,00 m vid 40 cm över sjökortsdjup.
I hamnen finns el och vatten, toatömnings- station, 
restaurang, toaletter och duschar.
Dessutomr ett hamnkafé inklusive en liten butik 
med basvaror, lekpark, boulebana och senare 
under säsongen bastu med bubbelpool.
7 övernattningsstugor och kajaker finns att hyra.

Medlemmar i SXK 2022:
Medlemmar i SXK får rabatt och betalar 125 kr i 
gästhamnsavgift med eller utan el, vid övernattning 
i gästhamnen. Gäller även husbil och husvagn. 
Ordinarie avgift  är 250 kr.
Enligt Vänerkretsens avtal med arrendatorn kan 
rabatt endast erhållas genom att uppvisa ett 
aktuellt medlemskort i SXK.
Hamnavgiften betalas utan anmodan i hamnkaféet 
vid ankomst till gästhamnen.



Vi efterlyser ny kassör (skattmästare) till 
SXK Vänerkretsen
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Vår styrelseledamot och kassör Ingvar 
Håkansson har tragiskt och hastigt gått bort. 
Vi söker därför bland våra medlemmar hans 
ersättare i styrelsen och som också kan tänka 
sig att åta sig uppgiften att bli skattmästare i 
föreningen.

Uppdraget innefattar att vara postmottagare 
för inkommande fakturor eller underlag för 
utlägg som funktionärer haft, se till att de blir 
attesterade och lägga in för betalning. Vidare 
ingår att följa upp och stämma av bank och 
postgiro mot kontoutdrag. I den mån det 
förekommer fakturering till riksföreningen, till 
medlem eller till annan så ingår det också i 
uppdraget.

Rapportering till styrelsen av aktuell 
ekonomisk ställning lämnas inför varje 
styrelsemöte i föreningen. Oftast räcker 
det att se till behållning på bankkontot och 
beskriva belopp som ligger för utbetalning 
och belopp som förväntas komma in den 
närmaste tiden. För närvarande har vi inte 
några löneutbetalningar och föreningen 
är inte redovisningsskyldig för moms. 

Balansräkning okomplicerad, bankbehållning, 
ett ytterst litet varulager och eget kapital, 
det är allt. Omfattningen på bokföringen är i 
nuläget mellan 75 – 100 verifikationer årligen.

Inför föreningens årsmöte i oktober-
november varje år sammanställs årsresultatet 
som granskas av valda revisorer och 
presenteras för medlemmarna under 
årsmötet för godkännande. Till årsmötet ska 
det tas fram en budget för nästkommande 
verksamhetsår som sträcker sig till 31 augusti 
året därpå. Arbete med årssammanställning 
sker i nära samarbete med SXK Vänerkretsens 
övriga styrelse.

Är du åtminstone lite intresserad av 
uppdraget eller har frågor i övrigt hör gärna 
av dig till undertecknad eller någon annan i 
styrelsen.

Hälsar 

Eie Bengtsson, 
ordförande SXK Vänerkretsen
070-248 15 00
Eie Bengtsson@mail.se



Ny styrelse - Så gick det till
Inför årsmötet förra året fick vi i besked om 
att tre av totalt åtta styrelseledamöter inte 
ställde upp för omval. Suppleanter saknades 
och någon valberedning har kretsen inte 
lyckats rekrytera de senaste åren. 

Årsmötena har över tid varit allt annat än 
välbesökta. Lägger man till de begränsningar 
som pandemin förorsakade och att vi haft 
svårigheter att skapa riktig klubbkänsla 
i Vänerkretsen på grund av de stora 
geografiska avstånden vi har kring Vänern. 
Ingen önskesits för kvarvarande styrelse att 
reda ut. 

Sommaren 2021 passerar och ingen 
omedelbar lösning i sikte så långt. Några 
informella möten gav dock näring åt en 
handlingsplan där vi drastiskt föreslår att 
om vi inte får till en förnyelse av styrelsen 
så avvecklas Vänerkretsen. Ett så drastiskt 
steg kan man inte ta utan att inhämta 
medlemmarnas åsikt i frågan. 

Vårt upplägg blev att att skicka ut ett 
välkomstbrev till nya medlemmar i 
Vänerkretsen med beskrivning av kretsen 
och ett upprop om att engagera sig som 
funktionär hos oss. Med någon veckas 
fördröjning beskrivs sedan det allvarliga 
läget i tidningen Vänerkryss där det också 
förklaras att vi planerar att genomföra 
en medlemsundersökning för att få ett 
beslutsunderlag för hantering av kretsens 
framtid.

Medlemsundersökningen utformades så 
att styrelsen begärde att få svar på om du 
som medlem tyckte att kretsen skulle drivas 
vidare och samtidigt få reda på om du var 
beredd att hjälpa till så att det kunde ske. Du 
kunde enbart svara JA, eller NEJ till att ingå 
som funktionär i Vänerkretsen. Du kunde 
också ange inom vilket intresseområde du i 
så fall skulle kunna tänka dig att ställa upp. 
Tidsmässigt var vi nu framme i oktober. 

Styrelsen behövde ett beslutsunderlag till 
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kretsens förestående årsmöte. Ett utskick till 
samtliga medlemmar gick ut, via e-post till de 
som anmält sådan eller via brev med posten i 
annat fall. 

Totalt gick ca 550 förfrågningar ut och av 109 
inkomna svar har 14 svarat JA att de kan tänka 
sig att ingå som funktionärer i Vänerkretsen. 
Ett förberedande möte hölls i Karlstad med 
de som anmält intresse för styrelseuppdrag. 
Samlingen genomfördes i mycket positiv anda 
och flera anmälde vilket uppdrag i styrelsen 
de skulle kunna åta sig. 

Med förslagen från mötet i Karlstad som 
underlag kallar vi till årsmöte som på grund 
av pandemin även detta år genomförs 
på så sätt att årshandlingar och ett 
förtryckt årsmötesprotokoll skickades ut 
till medlemmarna för godkännande. 52 
medlemmar besvarade utskicket med att de 
godkänner det förtryckta årsmötesprotokollet. 

Därmed konstaterar vi att årsmötesbesluten 
vunnit laga kraft och att vi därmed kunde 
bereda plats för samtliga personer som svara 
JA i medlemsundersökningen som antingen 
ledamot, suppleant, adjungerad till styrelsen 
eller i någon av våra kommittéer. Hamn och 
Farled och uthamn Ekenäs har fångat upp 
fleras intresse. Inte minst har vi också fått ny 
redaktör för tidningen Vänerkryss.

Mätbara mål är något man eftersträvar i alla 
sammanhang numera. Låt oss därför ha 
som målsättning att vi till nästa årsmöte i 
Vänerkretsen, där allt pekar på att det blir ett 
fysiskt möte, ska vara fler årsmötesdeltagare 
än de som svara JA och godkänt förtryckt 
årsmötesprotokoll för verksamhetsår 
2020/2021.

Till sist måste erkännas att vi tycker att vi 
lyckats över förväntan med nyrekrytering av 
funktionärer till Vänerkretsen och att vi kan se 
framtiden an med tillförsikt.

Eie Bengtsson 
ordförande Vänerkretsen



Qvinna Ombord - Program sommaren 2022   
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Dags att starta upp årets säsong med Qvinna 
Ombord. 

Inbjudna är kvinnor inom SXK, KSS, Parasegling, 
Sjöscouter, KKF, KBK och ni andra som är 
intresserade av båtliv med andra kvinnor.  

QO-eskader till Nabben 1-2 juli 
Vi träffas vid KSS och tar oss i flera båtar för segel/
motor ut till Nabben. Alla ska under färd öva på 
MOB minst en gång. Bastu och umgänge erbjuds 
när vi kommer fram. Om vi blir många kan vi boka 
sovstugorna. Mer info kommer!   
Kostnad: Självkostnadspris plus avgift för bränsle 
till båtägare.   
Plats: KSS Klubbhus Kanikenäset, Karlstad för 
samtliga aktiviteter.  

Segling med bl a Tant Trygg sommaren 2022 I 
första hand på torsdagar ca kl 18.00, andra dagar/
tider är möjliga. (Gäller om vi har tillgång till 
instruktör). 

Tant Trygg ska utnyttjas så många sommardagar 
och kvällar som möjligt, eller varför inte en helg.  
Obligatorisk anmälan senast 2 dagar innan 
aktivitet om inget annat gäller. Se ovan!  

För information och anmälan: 
Maria Haggärde 073-931 01 92  
maria.haggarde@icloud.com 
eller via Facebookgrupp www.facebook.com  

SXK Qvinna Ombord Karlstad   
www.sxk.se och www.kdss.se  

Välkomna! 

Qvinna Ombord-kommittén SXK Vänerkretsen



Bojar i Vänern
Välkommen att förtöja i någon av 
Vänerns 15 svajbojar.
 Tänk på att:
• Båten ska vara registrerad i SXK
• Båten ska visa giltig bojflagga
• Båten ska ha ett tydligt namn
Enbart medlemskap i SXK ger inte 
rätt att ligga vid bojarna.

• Du får ligga högst 24 timmar 
om det är kö.

• SXK rekommenderar 8 ton, som 
högsta totala  deplacement för 
båt/båtar vid samma boj. Vind 
och sjögång måste beaktas.

• Det är alltid skepparen, som har 
ansvaret, då denne förtöjer sin 
båt i en SXK-boj. 

En förteckning över Vänerns 15 bojar hittar du när du loggar in på Vänerkretsens sida på sxk.se

Helgen 19 – 20 mars hade Hamn- 
och FarledsNämnden en träff i 
Norrköping. 

Nämnden består av s representanter 
för alla kretsarna inom SXK, 

Ett 20-tal SXKare deltog och träffen 
avhandlade främst hur vi ska jobba 
vidare och hur vi kan attrahera nya 
yngre funktionärer.

Lördagen ägnades åt att 
sammanfatta nuläget efter drygt 
2 års Coronastillestånd. Vi kunde 
notera att alla kretsar är ”hungriga 
på” att återuppta verksamheten för 
bojar, farleder och naturhamnar. 

Söndagen ägnades åt hur vi ska 
arbeta fortsatt i en HoF-grupp. 
Grupparbete gav många nya idéer 
och förslag på hur vi kan förbättra 
arbetet och bl.a. använda mer 
digitala hjälpmedel.

Vänerkretsen har fått en ny HoF-
grupp (Hamn- och Farled) under 
vintern och i helgens träff  deltog 
Malte Henriksson och Jörgen 
Sundin. Anders Gåsste skulle också 

varit med, men fick olyckligtvis 
Covid i veckan innan träffen. Vi är 
idag 8 personer i Vänerkretsens 
HoF-grupp. Detta är resultatet av 
den medlemsenkät som kretsen 
skickade ut i höstas, där vi sökte 
intresserade funktionärer till bl.a. 
HoF. Vi fick överraskande många 
och positiva svar, vilket nu lett till en 
välbemannad HoF-grupp.
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Hamn- och Farledsnämnden

HoF-gruppen söker nu efter lämpligt 
läge för ytterligare en boj. Läget 
bör helst vara på privat ägt vatten, 
då det annars blir en långdragen 
förhandling med Länsstyrelsen. 

Planerna är att som ett 
”lärlingsprojekt”, lära den nya HoF-
gruppen hela projektgången hur en 
boj planeras och läggs ut. Vi hoppas 
att snarast kunna starta upp detta 
projekt.



Bojen vid HÄSTHOLMEN, finns längs leden i 
skärgården mellan Karlstad och Kristinehamn och man 
går lämpligen in till bojen på Hästholmens NO-sida. 
Väl skyddat läge om än SV-vind kan ge sjögång. 
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Nya bojar i Vänern
Hästholmen

Respektera att bojen ligger i ett naturskyddsområde och 
skäret strax väster om bojen är ett fågelskyddsområde.

Bojen vid TIMMERÖARNA, OSO om Söökojan, har ett 
skyddat läge förutom för NV till NO-vind. 

Timmeröarna

Respektera att bojen ligger i ett 
naturskyddsområde.



Kontaktuppgifter styrelse och arbetsgrupper
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Styrelse och funktionärer   Namn    Telefon  Adress
     
Ordförande    Eie Bengtsson   070-248 15 00  Sjötorp
Vice ordförande   Lennart Clevemarker  073-747 11 47  Ed
Sekreterare    Lennart Salomonsson 070-590 58 92  Arvika
Skattmästare  Vakant   
Ledamot, hemsida, Ekenäs  Matti Sairio   073-410 10 14  Säffle
Ledamot, Hamn och farled  Jörgen Sundin   070-514 09 29   Mariestad
Ledamot    Kristina Pryssander  070-155 15 20  Falköping
Ledamot    Sture Pettersson  072-530 53 54  Sjötorp
Ledamot    Jan Weman   070-628 03 50  Kristinehamn
Suppleant    Malte Henriksson  070-621 00 20  Karlstad
Adjungerad, QO & Tant Trygg  MariaHaggärde  073-931 01 92  Karlstad
Adjungerad     Lars-Göran Svensson  070-681 80 84  Åmål
Adjungerad    Kenneth Johansson  070-562 50 27  Trollhättan
Adjungerad, VX & hemsida  Camilla McQuire  072-722 27 55  Kristinehamn
Adjungerad. 12-24-48 timmars Vakant   
    
Revisor    Hans Wennerholm  073-039 38 46  Karlstad
Revisor    Lars-Olof Åkerlund  070-539 34 35  Hammarö
Revisorsuppleant   Per-Arne Salomonsson  

Styrelsen träffas den 13 mars 2022 i Kristinehamn


