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Verksamhetsberättelse
Verksamhetsåret 2017–2018

Verksamhetsberättelse
Svenska Kryssarklubben-Öresundskretsen är en egen ideell förening med säte i Lomma,
men tillhörande riksorganisationen Svenska Kryssarklubben.
Öresundskretsen bildades i Råå i dec 1953, och har i år firat 65-årsjubileum.
Jubileet uppmärksammades speciellt på säsongsinvigningen den 5 maj med
musikunderhållning av trubadurerna ”Skånska Visor”, och en gemensam måltid.
Säsongsavslutningen ägde rum den 22 sept. med helstekt gris bl.a.

Styrelsen:
Efter ett konstituerande möte, har det varit sju protokollförda möten med hög närvaro
och stort engagemang.

Aktiviteter under året:
•
•
•

Flera eskaderseglingar samt ett 10-tal träffar i klubbhuset.
Föredrag/bildvisningar från medlemmar som gjort jordenrunt-seglingar, seglingar i
medelhavet samt eskadersegling i Venedigs delta.
Soppluncher samt kvällsträffar med föredrag.

Hamnfestivalen på Limhamn:
Öresundskretsen har varit representerad här och marknadsfört sin verksamhet
och sina förmåner. Uppskattat var även att Kryssarklubbens segelskuta Gratia
kunde komma till Limhamn, och att det erbjöds möjlighet att segla med henne ut
på Sundet.
Säkerhetsarbete:
Kretsen ska verka för god sjösäkerhet och gott kamrat-och sjömanskap.
Öresundskretsen har under året erbjudit kontroll av flytvästar, vilket uppskattats
mycket, samt haft en kurs i HLR.
Q-ombord och motorbåtssektion:
Arbetet har påbörjats med att på försök starta upp Q-ombords kursverksamhet,
samt bilda en motorbåtssektion.
Medlemsantalet:
I kretsen har medlemsantalet under året ökat med 36 medlemmar, och är nu
1575 medlemmar. Det är viktigt att vi marknadsför oss, så att vi ytterligare kan
öka vårt medlemsantal.
Summerar man året som gått, kan man konstatera att det varit ett bra verksamhetsår för Öresundskretsen.
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Styrelse, kommittéer och adjungerade har haft följande
sammansättning och uppdrag
Ordförande Gert-Ove Nilsson, Höllviken
V ordförande Rolf Odselius, Bjärred
Sekreterare Pelle Allroth, Lomma
Skattmästare Bo Kennedy, Bunkeflostrand
V. sekreterare Staffan Ranebo, Lomma
Ledamöter
Anders Assargård, Malmö
Christer Böös, Lomma
Rolf Odselius, Bjärred
Staffan Ranebo, Lomma
Olle Svärd, Skivarp
Hans Sandhagen, Lomma
Suppleanter
Anny Nilsson, Höllviken
Marie-Louise Persson, Oxie

Arbetsutskott
Gert-Ove Nilsson
Rolf Odselius
Bo Kennedy
Revisorer
Anders Löfgren, Malmö
Martin Philip, Malmö
Suppleant
Ronny Thorn, Malmö
Valberedning
Dag Svensson, Malmö, Sammankallande
Conny Wallin, Malmö
Bo Andersson, Borstahusen
Bengt-Åke Jönsson, Limhamn
Carl-Magnus Remelin, Ängelholm

Kommittéer och sammankallande
Klubbhuskommittén
Hans Sandhagen, Lomma

Miljökommittén
Olle Svärd, Skivarp

Program- och Utbildningskommittén
Anders Assargård, Malmö

Båttekniska kommittén
Olle Svärd, Skivarp

Eskaderkommittén
Christer Böös, Bjärred

Marknadskommittén
Marie-Louise Persson, Oxie

Hamn- och farledskommittén
Anny Nilsson, Höllviken
Redaktionskommitté "Sydpricken"
Ansvarig utgivare, Kent Danielsson, Malmö
Adjungerade:
Redaktör, Birgitta Porutis, Malmö
Redaktion, Kay Wictorin, Malmö, Rolf Odselius, Bjärred
Annonsförsäljning, Firma Anne-Louise Fröding, Skattkärr
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Kontaktperson Medelhavsfrågor
Claes Wessberg, Malmö

Representanter i SXK:s nämnder
Informations och marknadsnämnden
Birgitta Porutis o Rolf Odselius

Utbildningsnämnden
Anders Assargård

Båttekniska nämnden
Olle Svärd

Miljönämnden
Olle Svärd

Eskadernämnden
Christer Böös

Hamn och Farledsnämnden
Anny Nilsson

KOMMITTÉERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER
Klubbhuskommittén
Under verksamhetsåret har klubbhuset hyrts ut elva gånger.
Höst- och vårstädning har skett i vanlig ordning.
Behov som meddelats kommunen men ännu inte tillgodosetts: Utbyte av trasiga
eternitplattor i fasaden och sättningar i golvet tv om ytterdörren. Kommunen har inte
varit villig att lägga igen rabatten söder om klubbhuset. Däremot har önskemål om att
byta ut ölandsstenen framför entrén tillgodosett genom att kommunen lagt ett brädgolv
och försett trappan med räcken. Resultatet ser mycket trevligt ut. Mycket litet ogräs har
lyckats ta sig upp genom golvet och har varit lätt att plocka bort.
Klubbhuset har försetts med hjärt- och lungstartare, både en fast i klubbhuset och en
mobil att ta med vid t ex eskadrar.
Under säsongen har Samhall anlitats för att städa toaletterna i anslutning till klubbhuset.
Detta har skötts ok detta år. Det var strul förra året. Dessa toaletter har samtliga LBS
klubbmedlemmar och gästbåtar tillgång till. Kretsen står för toalettpapper och städning
och får ersättning för detta genom kommunen. Det är problem under seglingssäsongen
eftersom vi inte kan garantera att det finns person på plats för att byta toalettpapper.
Hans Sandhagen, sammankallande i Klubbhuskommittén

Programkommittén
Under det gångna året har kretsens medlemmar erbjudits en lång rad aktiviteter. De
flesta mycket välbesökta. Planeringen av verksamheten har omorganiserats, så att en
halvtimme före varje styrelsemöte har anslagits till gemensam planering av verksamheten, och hela styrelsen har deltagit i denna verksamhet.
Våra aktiviteter har bl.a. varit:
• Två mycket uppskattade föredrag om en jordenruntsegling.
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• Medlemmarna har erbjudits att få sina uppblåsbara flytvästar kontrollerade.
• Flera soppluncher har avätits. De flesta har kombinerats med föredrag.
• Försök har gjorts för att starta verksamhet speciellt inriktad för kvinnorna i våra
båtar.
• Likaså är en sektion för våra motorbåtsägare under bildande.
• Även i år blev vi inbjudna till Hjertmans butik i Limhamn.
• En kurs i hjärt-och lungräddning har hållits.
• Festligheter har ordnats i samband med invigning och avslutning av
seglingssäsongen.
• Dessutom har kretsen uppmärksammat och firat vårt 65-årsjubileum.
Anders Assargård, sammankallande i Programkommittén

Eskaderkommittén
Eskaderkommittén har under året bestått av:
Christer Böös, sammankallande, Dag Svensson och Conny Walin båda även stående
arrangörer av den årliga pingsteskadern samt adjungerade Tord Ståhl.
Kommitténs aktiviteter under verksamhetsåret:
SXK-rikseskadernämnd hade sin årliga sammankomst förlagd till Gävle 27 – 29/11
2017. Öresundskretsens representant deltog vid mötet. Begränsat antal deltagare från
övriga kretsar och ett visst byte av kretsrepresentanter. Erfarenheterna från den
genomförda Rikseskadern 2017 behandlades och målområdesförslag för motsvarande
eskader 2020 dryftades. Även eskaderfrågor i allmänhet och det begränsade
deltagarintresset i eskadrar hos merparten av kretsarna diskuterades.
Till pingsteskadern anmälde sig 14 båtar. Vändpunkt för eskaderturen var i år Holbaek i
Isefjorden på norra Själland. Ytterligare fyra hamnar i Isefjorden besöktes. Avslut gjordes
i Gilleleje med skaldjursfrossa. 2018 års otroliga sommar hade börjat redan då med
enbart den nackdelen att det var sparsamt med seglingsvind.
Av tre utlagda och beskrivna förslag till sommareskadrar var det bara den till Blekinge
som blev av med 6 båtar och 13 deltagare under 18 dagar. Starten var i Falsterbokanalen
och avslut i Ystad på återvägen. Av de övriga eskaderförslagen dels till
Smålandsfarvannet (s om Själland) dels till Hollands kanaler fanns inget intresse. YKPS
segling till Kolobrzeg i Polen samlade ett 25-tal båtar varav en del under SXKö-flagg.
Eftersäsongsträffen med det vanliga ”Ut i det blå”-temat förlades denna gång till
Ostpirens klubbstuga i Lundåkrahamnen. 10 båtar och 23 personer deltog.
Under verksamhetsåret har en Kvinna Ombord-aktivitet dragits igång med en försiktig
uppstart under sommaren 2018. Initiativtagare, verksamhets- och utbildningsledare är
Maria Svensson. Två personer har vid två tillfällen genomgått en seglingsutbildning under
ca 3 timmar med fokus på att bli tryggare i sina seglingskunskaper såväl praktiskt som
teoretiskt. Utbildningen har skett i och med utbildningsledarens båt.
Riktlinjer för hur kvinna ombordverksamhetens utbildning- och eskaderverksamhet skall
bedrivas har tagits fram och beslutats i Öresundskretsens styrelse i augusti. Dessa
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riktlinjer kommer att prövas under det kommande verksamhetsåret för att sedan
utvärderas.
Christer Böös, sammankallande i Eskaderkommittén

Hamn-och farledskommittén
•
•

Kontinuerlig kontakt har hållits med ordf. för Falsterbokanalens Båtklubb, för att
vara informerad om ev. förändringar vad gäller Falsterbokanalen.
Möjligheten att få lägga ut en SXK-boj utanför Hallands Väderö har undersökts.
Efter att ha varit i kontakt med Lunds Stift och Torekovs församling, som är
markägare, har den person som är ansvarig, förvaltaren Magnus Andrell gett
besked i frågan:” Det ges inget medgivande till att lägga ut en SXK-boj på våra
vatten”. Han hänvisar till Kapellhamn sydost om ön.

Anny Nilsson, sammankallande Hamn-och Farledskommittén

Marknadskommitén
Det har inte hänt så mycket när det gäller medlemskläder, intresset har inte varit så stort
Kläder visades på Funktionärsmiddagen den 14 mars och på Säsongsinvigningen den 5
maj. Vi har fått en ny katalog samt nya priser, har lagt till en pikétröja som finns som
visning.
3 tröjor är sålda.
Klubbflaggor beställdes till Hamnfesten.
När det gäller Hamnfestivalen på Limhamn 26/7-29/7 så har Gert-Ove tillsammans med
Bengt-Åke Jönsson tagit hand om det (möte var på dagtid).
Marie-Louise Persson, sammankallande i Marknadskommittén

Redaktionskommittén
Redaktionskommittén bestod av Rolf Odselius (sammankallande), Kay Wictorin, Kent
Danielsson (ansvarig utgivare), och Birgitta Porutis (redaktör). Ordföranden Gert-Ove
Nilsson har adjungerats till de möten som har handlat om tidningens ekonomi.
Sydpricken har under verksamhetsåret utkommit med fyra nummer – ett på hösten och
tre på våren/sommaren enligt fastställd utgivningsplan.
Inför varje utgåva har redaktionskommittén träffats för att inventera uppslag till artiklar
och planera innehållet i kommande nummer.
Ingrid Falkman har hanterat försäljningen av annonser till Sydpricken nummer 4, 2017.
Då hon länge velat bli avlöst på sitt uppdrag, och det inte varit möjligt att finna en
kretsmedlem som vill efterträda Ingrid och göra en ideell insats, har styrelsen träffat
avtal gällande uppdrag som annonsackvisitör med Anne-Louise Fröding i Karlstad, som
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har stått för annonsförsäljningen för nummer 1, 2 och 3, 2018. Denna lösning har
medfört ökade kostnader.
Vid flera möten under verksamhetsåret har diskussioner förts om tidningens ekonomi
både i redaktionskommittén och i styrelsen på grund av de ökade kostnaderna.
Sydpricken är kretsens kontaktyta mot alla kretsmedlemmar. För att ge största möjliga
medlemsnytta har alla möjligheter att pressa ner kostnaderna undersökts både för
tryckning och distribution. Redaktionskommittén har tillhandahållit underlag till styrelsen
för beslut gällande Sydpricken.
Tidningen trycks i 1000 exemplar och har hittills skickats via post till medlemmar samt
till annonsörer och båtklubbar i närområdet och till riksföreningen och övriga kretsar.
Rolf Odselius, Kent Danielsson, Kay Wictorin, Birgitta Porutis

Miljökommittén och Teknikkommittén
Miljökommittén:
Miljönämnden tog fram en nu miljöpolicy på Båtmiljörådets möte och den redovisades
under Rådslaget 2017.
Texter har tagits fram om bottenfärger som finns redovisade på Miljönämndens hemsida.
Test av borsttvättar på Västkusten har genomförts tillsamman med tillverkaren. Testet
fokuserade på borstresultat samt borstarnas inverkan på båtbotten och fribord. Testet
visade att i de fall tulpanerna redan hade satt sig på båtbotten så blir tulpanens fästyta
kvar på botten och att om båtar tvättas med hårda tulpanrester i vatten uppstår repor på
botten och fribord med ökad risk för beväxning.
Arbetet med att få till en så bra havsmiljö som möjligt fortsätter under kommande
verksamhetsår.
Mötet med Transportstyrelsens representanter fortsätter och man kan konstatera att det
som ses som viktigast nu för våra hav är att åtgärda plastens förekomst i haven.
Tjänstemän från TS återkopplade att koppar inte är prioriterat i Skrovmålet utan fokus är
på TBT och på rekommendationer att ta hand om rester på land och där har vi inga
avvikande uppfattningar.
Planen är att miljöarbetet fortgår på bästa sätt.

Teknikkommittén:
Tekniknämnden har haft ett möte i Göteborg där vi kom fram till att låta våra medlemmar
få testa viss utrustning som kan främja båtlivet. Av alla de förslag som kom in har ett
antal förslag uttagits för tester under sommaren och dessa ska redovisas nu i höst på ett
möte i STKH. Krav på att få en viss ersättning är att det skrivs en saklig redovisning av
och över den testade prylen. Det har under året varit en bra brevväxling med de
personerna som nu testar de saker som vi har valt ut för tester. Jag kommer att redovisa
varje test var för sig när det samlade resultatet finns färdigt senare i höst.
I övrigt så har det genomförts två flytvästkontroller i år.
Plan för kommande period är att fortsätta med flytvästkontroller och redovisning av vad
Tekniknämndens arbete ger under kommande period.
Olle Svärd, Miljö och Teknikansvarig i Öresundskretsen
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______________________
Gert-Ove Nilsson
Ordförande

______________________
Pelle Allroth
Sekreterare

______________________
Bo Kennedy
Skattmästare

______________________
Anders Assargård
Ledamot

______________________
Christer Böös
Ledamot

______________________
Rolf Odselius
Ledamot

______________________
Staffan Ranebo
Ledamot

______________________
Olle Svärd
Ledamot

______________________
Hans Sandhagen
Ledamot

______________________
Anny Nilsson
Suppleant

______________________
Marie-Louise Persson
Suppleant

Av styrelsen undertecknad verksamhetsberättelse finns tillgänglig på årsmötet.
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