
 
 

 
 
 

 
 

Verksamhetsberättelse och 
ekonomisk redogörelse för 2020 – 2021 

 
samt budget för 2021-2022 

  



Verksamhetsberättelse för året 2020 - 2021   
 
Styrelsen för Sörmlandskretsen av Svenska Kryssarklubben avger härmed följande redogörelse för 
verksamhetsåret 2020-09-01 – 2021-08-31. 
 
Styrelsen har under året bestått av följande personer: 
  
Torbjörn Berg Ordförande & utbildningsansvarig 
 
Hans Gustavsson Vice ordf., 24-timmarskommittén & IF-båtarna 
Ulf Torhult  Skattmästare  
Anders Fischer  Sekreterare 
Ann-Mari Westerlind Infokommittén/Kretsnytt/Web  
Morgan Romvall Infokommittén//Face-book  
Leif Eriksson Hamn & Farledskommittén 
Per Johansson Hamn & Farledskommittén 
Stefan Kindeborg Tekniska kommittén, Miljökommittén  
Mats Haking IF-båtarna 
Leif Birch-Jensen IF-båtarna 
 
Revisor Kjell Andersson    
Revisor Jan Jakobsen   
 
Av årsmötet utsedd valberedning: 
Gunnar Westerlind, Ursula Annerfors och Ola Larsson 
 
Sammanträden 
Styrelsen har under året haft 8 st protokollförda sammanträden. 
 
Medlemmar i Sörmlandskretsen   
Antalet medlemmar har ökat i Sörmlandskretsen. Vid verksamhetsårets slut den 31 augusti 2021 
hade kretsen 1023 (1034) medlemmar. Under året har vi fått 108 nya medlemmar. Siffror för 2019/20 
inom parentes. 
Av våra medlemmar är 536 (519) fullbetalande, 487 (499) betalar för familjemedlemskap varav 16 (8) 
är juniormedlemmar.  
 
 
Aktiviteter under verksamhetsåret 2020 - 2021: 
 
Sociala aktiviteter  
Årsmötet genomfördes utan mingel, förtäring eller underhållning. Föreläsningar och träffar har ställts 
in pga coronapandemin. Pingstträffen ägde traditionsenligt rum i Ringsöfladen med 5 deltagande 
båtar.  
 

Hamn-och farledskommittén   
Medlemmar i Kommitten: Leif Eriksson Ordf, Bengt Hallgren, Anders Fisher, Erik Ramström 
och Per Johansson. 
 
Verksamhet 
Bojar 
Den nya bojen vid Mjölholmen sattes ut sent 2018 men räknades med i föregående 
verksamhetsår. 



Vi har via besök av vårt bojombud, Robin Pettersson, fått rapporterat att bojarna är ofta 
besökta. Han och hans arbetsstyrka vid Stendörrens naturreservat, har visuellt sett efter att 
bojarna inte har ”lagt sig” vilket skulle tyda på att balanstyngderna fallit av. 
Vid Oxelösund, Bergö, har vi haft för avsikt att byta bojar och bojstenar till pålbojar och de 
senaste bojtyngderna. Oxelösunds kommun har bett oss att från Länsstyrelsen får klart att det 
inte inkräktar på strandskydd eller vattenverksamhet. Kommunikation pågår och vi har inte 
fått besked ännu. Kjell Pernestål är informerad och om vi får några propåer eller problem så 
skall vi kontakta Blekingekretsens bojansvarige Mårten Dunér. Han är teknisk specialist för 
dylika frågor vid Mark- och Miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt. Vi har gjort uppmätning av 
djupet på platsen, det är 6 meter.  
 
Farled 
Prickarna vid Bokösund har som vanligt hanterats helt av Sjöfartsverket och vi har betalat 
med ersättning från Riksföreningen. 
 
Nya bojar 
Vi har inom kretsen observerat att det nya naturreservatet Horsvik inte kommer att kunna 
välkomna båtgäster då ankringsförbud gäller inom området. Vi har föreslagit att i stället för 
uppslitande vanlig ankring så föreslår vi SXK-bojar med linförtöjning, gärna 2 bojar. Vi 
kommer eventuellt att föreslå att Nyköpings kommun står för inköp och utläggning och vi står 
för underhåll. Hur, och om, det blir som vi tänkt för visa sig under året.  
 
 
Tekniska kommittén och Miljökommittén 
Tekniska kommittén består av Stefan Kindeborg. Långtidsproven av Litiumbatterier, i samverkan med 
På Kryss som har pågått i 5 år är inte helt avslutad på grund av tidsbrist. Nya redaktionen har meddelat 
att man gärna vill ha in en artikel över det sista teståret också, eftersom artiklarna har stort läsvärde.  
 
 
Informationskommittén  
Informationskommittén har bestått av Ann Mari Westerlind och Morgan Romvall. Kretsnytt har 
kommit ut med tre nummer under verksamhetsåret. Ann Mari Westerlind (AMW) har varit redaktör 
för samtliga nummer.  
 
AMW har fortlöpande uppdaterat kretsens hemsida. 
 
Morgan Romvall (MR) har kontinuerligt uppdaterat och gjort inlägg i kretsens två Facebooksgrupper. 
MR har också administrerat utgivningen av kretsens nyhetsbrev. 
 
 
Qvinna Ombordkommittén –  
Ansvarig för Qvinna Ombord kommittén har varit Titti Hadders Lindahl.  
Under verksamhetsåret har QO ställt in samtliga aktiviteter pga coronapandemin. 
 
 
24-timmarskommittén  
24-timmarskommittén har bestått av Hans Gustavsson och Torbjörn Berg.  Under verksamhetsåret  
har vi haft en startande på vårseglingen 12 timmars och en startande på höstseglingen 24-timmars. 
Administrationen sköts numera av Stockholmskretsens 24 timmars kommitté där Hans är adjungerad. 
Sörmlands- och Uppsalakretsarna samverkar med Stockholmskretsen. 
 
 



Eskaderkommittén  
Eskaderkommittén har under verksamhetsåret saknat en kommittéansvarig person. Rikseskadern till 
Danmark ställdes in av hamnkaptenen i Nyborg.  
 
 
Utbildningsverksamhet  
Kursverksamheten har pga coronapandemin varit inställd. Ett Zoom-möte arrangerades med tema 
Väder och metereolog Anders Ljungkvist som föreläsare. 
 
Svenska Kryssarklubben har ett centralt samverkansavtal med NBV. 
 
 
IF-båtarna –Tant Gredelin samt Tant Gul. 
Ansvariga för IF-båtarna har varit Hans Gustavsson, Leif Birch-Jensen och Mats Haking. 
 
Målet för verksamheten är att ge medlemmar och båtintresserade utan båt en möjlighet att komma ut 
på sjön till en rimlig kostnad. 
 
Marknadsföring av IF-båtarna har skett genom hemsidan, På Kryss och Kretsnytt. 
 
Efter en gedigen renovering av Tant Gul kom hon i sjön för att kunna bli uthyrd. 
Uthyrningen började trögt, inte förrän i mitten av juli tog det fart, totalt blev det 17 
uthyrningstillfällen. Av dessa var det 6 ungdomar som hyrde.  
 
En hel del tid har fått läggas ner för att få båtarna i sjödugligt skick, vi har vi flera tillfällen fått rycka 
ut under sommaren för reparationer av olika slag. Tyvärr är båtarna inte alltid i det skick som när det 
hyrdes ut när de lämnas tillbaka. Under en uthyrning i somras började Tant Gul att ta in vatten på ett 
mystiskt sätt. En efterföljande uthyrning fick ställas in då vi inte var säkra på felet. 
 
För att underhålla dessa IF båtar som uppskattas mycket av de som hyr behöver vi fler frivilliga som 
kan och vill hjälpa till. Det räcker med att ge ett handtag då och då. Varje hand uppskattas väldigt 
mycket. Flera som har hyrt har förvånats över hur billigt det har varit att hyra,  
 
För Sörmlandskretsen av Svenska Kryssarklubben 
 
 
 
/Torbjörn Berg  /Anders Fischer 
Ordförande   Sekreterare  



SXK Sörmlandskretsen 211001    
Budget 20-21 utfall 20-21 samt förslag till budget 21-22   
Intäkter  Budget 20-21      Utfall 20-21  Budget 21-22 
3004 Rekryteringsersättning     
3012 24-timmars 8000 5900  8000 
3015 Intäkt kurser 400 0  400 
Intäkt Tanterna 3016 -17  -19 3000 3700  7000 
3018 Sponsorer/annonser 30000 19664  30000 
3020 Eskaderverksamhet 7000 10900  9000 
3022 Övriga intäkter 3000 0  3000 
3610 Medlemsavgifter 3000 350  3000 
3611 Medlemsvårdsbidrag 45000 45510  45000 
3612 Provision Svenska Sjö 1400 1400  1400 
3910 SXK kretsbidrag 400 0  400 
3914 Marknadsbidrag 15000 15000  15000 
8310 Ränteintäkter 5000 0  10000 
S:a Intäkter  0 0  0 

  121200 102424  132400 
Kostnader      
5915 Marknadsföring     
5916 Annonser  10000 156  6000 
6011 Lokalhyra  0 0  0 
6110 Kontorsmateriel 10000 10000  10000 
6151 Kretsnytt  2000 0  2000 
6154 Kostnad QO 55000 38244  55000 
6155 Eskaderkommitten 10000 0  10000 
6160/6162 Tanterna 2000 0  2000 
6390 Övriga kostnader 35000 25403  30000 
6452 Kostnad årsmötet 1000 832  1000 
6454 Medlemsaktiviteter 4000 1186  3000 
6455 Nya medl Tanterna 8000 6556  8000 
6570 Bankkostnad 1000 1325  1500 
7672 Kostnad styrelsemöten 900 900  900 
7693 Avtackningar 2000 130  2000 
S:a kostnader  2000 0  1000 

  142900 84732  132400 
      

Diff +/-  -21700 17822  0 
Bankmedel (20200831     64210) 81902   

 
 
 
 
/Torbjörn Berg, Ordförande   /Ulf Torhult, Skattmästare 
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