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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. Vi arrenderar klubbhuset av Lomma kommun med en arrendetid av 5 

år åt gången. Det förlängdes den 14 mars 2019 med ytterligare 5 år. 

För att stärka vår ekonomi har vi upprättat 6st sponsoravtal med företag, som sponsrar oss genom att de har sitt 

företagsnamn på skyltar i klubbhuset. 

Vi har också upprättat ett hyresavtal med uthyrning i begränsad omfattning till ”Lomma Yoga Center”. 

 

 

Styrelsen:  

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

 

Aktiviteter under året:  

• Flera eskaderseglingar samt ett 13-tal träffar i klubbhuset. 

• Föredrag/bildvisningar från medlemmar som gjort seglingar m. m. 

• Soppluncher samt kvällsträffar med föredrag. 

• Motorbåtsträff med eskader till Köpenhamn och en motorbåtssektion är på gång. 

 

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. 

 

Q-ombord: 

Arbetet har påbörjades med att på försök starta upp Q-ombords kursverksamhet,  

Har pausats tills vidare. 

 

 

Medlemsantalet: 

I kretsen har det tillkommit 101st nya medlemmar, och vi är nu 1568 medlemmar, i stort 

sett oförändrat.  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. 
 



 

 

3(8) 
 

Styrelse, kommittéer och adjungerade har haft följande sammansättning och uppdrag  

 
Ordförande Gert-Ove Nilsson, Höllviken 

 

V ordförande Olle Svärd, Skivarp 

 

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 

Kerstin Dahlström, Lund 

 

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 

 

 

 
Kommittéer och sammankallande 

 

 

Klubbhuskommittén  

Hans Sandhagen, Lomma 

 

Program- och Utbildningskommittén  

Anders Assargård, Malmö  

 

Eskaderkommittén  

Christer Böös, Bjärred 

 

Hamn- och farledskommittén 
Anny Nilsson, Höllviken 

 

Miljökommittén 

Olle Svärd, Skivarp 

 

Båttekniska kommittén 

Olle Svärd, Skivarp 
 

Marknadskommittén 

Kerstin Dahlström, Lund 

 

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 

 

Kontaktperson Medelhavsfrågor 

Claes Wessberg, Malmö  
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Representanter i SXK:s nämnder 

 
Informations och marknadsnämnden 

Birgitta Porutis o Rolf Odselius 

 

Båttekniska nämnden  

Olle Svärd 

 

Eskadernämnden 

Christer Böös 

 

Utbildningsnämnden 

Anders Assargård 

 

Miljönämnden 

Olle Svärd 

 

Hamn och farledsnämnden 

Anny Nilsson 

 

 

 

KOMMITTÉERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER  

 

Verksamhetsberättelse för Klubbhuskommittén 2018/2019 

Under verksamhetsåret har klubbhuset hyrts ut trettio gånger. Till privatpersoner 11 ggr,  

bostadsrättsföreningar 11 ggr, idrottsföreningar 8 ggr.  Regelbunden uthyrning har avtalats med Lomma 

Yoga Center, f.n. söndagar, måndagar och tisdagar fr.o.m. 25 augusti 2019. 

Kretsen har vid kontakt med kommunen försäkrat sig om att det är ok att hyra ut lokalen.  

Kretsen har uppfyllt kommunens krav på säkerhetsanordningar som är tillfyllest när högst 50 personer 

vistas i lokalen samtidigt. 

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.  

Under säsongen har Samhall anlitats för att städa toaletterna i anslutning till klubbhuset. Detta har skötts 

ok detta år. 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 

 

Verksamhetsberättelse för Programkommittén 2018/2019 

Under det gångna året har kretsens medlemmar erbjudits en lång rad aktiviteter. De flesta mycket 

välbesökta. Planeringen av verksamheten har omorganiserats så att hela styrelsen har deltagit i denna 

verksamhet. 

 

Våra träffar har bl.a. handlat om: 

* Demonstration av räddningsflottar och annan säkerhetsutrustning vid en träff hos Bachmans. 

* Flera soppträffar där medlemmar har ställt upp som kockar och lagat ömsom ärtsoppa och ömsom 

gulaschsoppa. 

* Vi har haft besök av medlemmar i Sjöräddningen, som mycket realistiskt berättade om sin 

verksamhet. 

* Höstterminen avslutades med en jullunch, där medlemmarna själva stod för matlagningen. 

* Medlemmar har erbjudits att få sina uppblåsbara flytvästar kontrollerade. 

* En representant från Gransegel besökte oss och pratade om segelkvaliteter, trimning mm. 

* Även i år blev vi inbjudna till Hjertmans butik i Limhamn, där vi fick möjlighet till rabatterade inköp. 

* Festligheter har ordnats i samband med invigning och avslutning av seglingssäsongen. 
Anders Assargård, sammankallande i Programkommittén 
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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.  

Christer Böös, sammankallande i Eskaderkommittén 

 

Verksamhetsberättelse för Eskaderkommittén 2018/2019 

SXK-riks eskadernämnd hade sin årliga sammankomst förlagd till Göteborg/Brännö 12-14 okt 2018. 

Öresundskretsens representant Christer Böös deltog vid mötet. Begränsat med deltagande från övriga 

kretsar och ett visst byte av kretsrepresentanter hade förekommit. Den planerade Rikseskadern 2020 

diskuterades och Nyborg på Fyns östkust bestämdes som eskadermål. Allmänna eskaderfrågor och 

deltagarintresset diskuterades. 

Till pingsteskadern anmälde sig 14 båtar. Vändpunkt för eskaderturen var i år Marstal på Aerö i 

sydöstra delen av sydfynska ö-havet. Årets samlade helgdagar med veckoslut medgav en längre tur än 

normalt. Ett antal hamnar besöktes på vägen. På målet hade vi sammankomster, tävlingar, museibesök 

och gemensam avslut på den lokala restaurangen fru Berg. Efter avslut spred sig deltagarna för vinden. 

Årets utfall för sommareskader blev sydfynska ö-havet och ön Als vid Jyllands östkust. Pga uppkomna 

hälsohinder på fyra av de fem anmälda båtarna ställdes eskadern in. Den ”friska” båten gjorde själv 

turen med stöd av informationen som lämnades vid eskaderplaneringsmötet i mitten av maj.  

YKPS eskadersegling till Polen och Kamien Pomorski 14-21 juli genomfördes planenligt.   

Eftersäsongsträffen genomfördes den 24 augusti med det vanliga ”Ut i det blå”-temat. Vägledningen 

förde de åtta deltagande båtarna och två bilar till Borstahusens klubbstuga där 23 personer bänkade sig 

med kräftor, grillat eller andra godsaker. 

Den under fjolåret begynnande Kvinna Ombord-aktiviteten har lagts på paus då initiativtagaren pga 

nya anställningsförhållanden fått göra andra prioriteringar.  

 

Christer Böös, sammankallande i Eskaderkommittén 

 

Verksamhetsberättelse för Motorbåtskommittén 2018/2019 

Öresundskretsens motorbåtskommitté under bildande genomförde I slutet av juni kretsens första 

motorbåtseskader. Nio båtar anmäldes preliminärt och fem båtar slöt upp till eskadern. Eskadern 

samlades i strålande sommarväder på Flakfort, Köpenhamns yttersta försvarslinje mot Öresund under 

första och andra världskrigen. Nästa dag gick eskadern in genom Lynettenløbet och genom Amagersund 

ner till Sluseholmen där den besökte den pittoreska Bådklubben Valby med sina röda bodar. Efter lunch 

och guidad rundvandring i området gick färden åter norrut genom Amagersund och till Margretheholms 

hamn. Efter bad och promenader samlades deltagarna till en grillkväll på S/K Lynettens fina grillplats. 

Den tredje dagen var reserverad för fria aktiviteter för att ge deltagarna möjlighet att på egen hand 

utforska allt som erbjuds i området. Några hundra meter från hamnen ligger hamnbussens tilläggsplats 

varifrån man snabbt tar sig till Nyhavn och flera andra områden i Köpenhamn. På Refshaleön har det 

under ett par år vuxit upp ett intressant område som erbjuder mängder av varianter på ”streetfood” 

blandat med många kulturella aktiviteter. Dagen avslutades med traditionsenlig eskaderavslutning på 

restaurang, denna gång på Restaurant Lynetten, 

Eskadern upplevdes som mycket lyckad av deltagarna, och de ville gärna se en fortsättning på 

motorbåtskommitténs arbete. 

 

Rolf Odselius 
 

 

 



 

 

6(8) 
 

Verksamhetsberättelse för Hamn-och Farledskommittén 2018/2019. 

• Kontinuerlig kontakt har hållits med ordf. för Falsterbokanalens Båtklubb, för att vara informerad 

om de förändringar som planeras för Falsterbokanalen. 

• Med anledning av att Trafikverket Region Syd planerade att ändra öppningstiderna för bron över 

Falsterbokanalen, fick Svenska Kryssarklubben via remiss möjlighet att yttra sig över det förslag 

som var lagt. Remissvar har skickats till Trafikverket, Sjöfartsverket och Vellinge kommun, där 

vi kommit med förslag till förbättringar som skulle göra passagen för båtarna smidigare, 

snabbare och säkrare. Det påtalades även att det inte fanns förtöjningsmöjligheter för de båtar 

som kommer söderifrån och väntar på broöppning. 

• Remissvaret har skickats till Hamn-och Farledsnämnden för kännedom. 

• Trots vårt remissvar genomfördes ändå nya broöppningstider fr.o.m. 1/6 2019. 

• Vi fick trots allt något gehör för våra synpunkter, då det nu ordnats några förtöjningsplatser för de 

båtar som kommer söderifrån och väntar på broöppning. 

Anny Nilsson, sammankallande Hamn-och Farledskommittén 
 

 

Verksamhetsberättelse för Marknadskommittén 2018/2019 

Bengt-Åke Jönsson och Kerstin Dahlström var i Höganäs i mars och informerade om SXK och 

Öresundskretsen i samband med båtklubbens årsmöte. Vi har varit i kontakter med ytterliga lokala 

klubbar och diskuterat om vi kan få komma på besök.    

Marknadskommittén har initierat ett samarbete med Broderiet i Limhamn för leverans av profilkläder. 

Kretsens profilkläder är tänkta att ge en lokal identitet samtidigt som de kompletterar sortimentet som 

riksföreningen erbjuder. Samarbetet med Broderiet fungerar bra och 20 tröjor har levererats hittills 

(11/9). Mannekänguppvisningen på pingstseglingen satte igång försäljningen. Information om kläderna 

kommer att finnas med i Sydpricken nr. 3. 

Klubbflaggor och vimplar har beställts från riksföreningen, för att kunna tillhandahållas lokalt.   

Hamnfestivalen på Limhamn i slutet av juli, koordinerades på bästa sätt av Conny Wallin och Bengt-

Åke Jönsson. Gratia kom än en gång på besök.   

Kerstin har varit i kontakt med riksföreningen och erhållit träningsmaterial som kan hjälpa oss att 

komma igång med presentationen av våra lokala aktiviteter på riksföreningens hemsida.  

 

Kerstin Dahlström, sammankallande i Marknadskommittén 

 

 

Verksamhetsberättelse för Redaktionskommittén 2018/2019 

Redaktionskommittén bestod av Rolf Odselius (sammankallande), Birgitta Porutis (redaktör), Kent 

Danielsson (ansvarig utgivare) och Kay Wictorin (ledamot). Anne-Louise Fröding i Karlstad har varit 

tidningens annonsackvisitör under året. Ordföranden Gert-Ove Nilsson har adjungerats till 

redaktionens möten. 

 

Inför varje utgåva har redaktionskommittén träffats för att inventera uppslag till artiklar och planera 

innehållet i kommande nummer. Redaktionskommittén har eftersträvat ett variationsrikt innehåll som 

dels speglar kretsens verksamhet, dels kan inspirera till deltagande i kretsens aktiviteter och stimulera 

”turist- och långfärder till sjöss” utifrån SXK:s grundläggande verksamhetsidé. Kommittén har 

medvetet efterfrågat material från kretsmedlemmar i både text och bild, och detta har gett gott ett 

resultat. Ett genomgående tema i årets kretstidningar har varit intervjuer med medlemmar och 

reportage från hamnar i Öresundskretsens seglationsområde. Den övergripande ambitionen för 
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redaktionskommittén är att kretstidningen ska hålla en hög kvalitet och ha högt läsvärde, och därmed 

skapa ett mervärde för kretsmedlemmarna.  

 

Tidningen trycks i 1000 exemplar. För att minska kostnaderna för Sydpricken har vi från och med nr. 

ett 2019 dels anlitat ett nytt tryckeri, dels startat ett samarbete med riksföreningen där vi nu 

samdistribuerar Sydpricken med På Kryss till kretsens medlemmar. Dessa ändringar har avsevärt 

minskat produktionskostnaderna för tidningen. Tidningen sänds utöver detta till våra annonsörer per 

post, eller i närområdet via frivilliga kurirer. 

 

Sydpricken har under verksamhetsåret utkommit med tre nummer från nummer 4 hösten 2018 till nr 2 

hösten 2019 enligt fastställd utgivningsplan. Denna tillfälliga ändring i antalet nummer per 

verksamhetsår beror på att samordningen med utgivningen av På Kryss medfört ändringen av 

utgivningsdatum för nummer 3. Vi ger fortfarande ut fyra nummer per kalenderår. 

 

 

Rolf Odselius, Sammankallande i Redaktionskommittén 

 

Rolf Odselius, Kent Danielsson, Kay Wictorin, Birgitta Porutis  

 

 

Verksamhetsberättelse miljökommittén 2018/2019 

 

      Miljökommittén är liksom tekniska kommittén svår att få deltagare i fast miljöintresset bland båtägare är                     

 förhållandevis stort. 

     Arbetet under året har mest bestått i att delta i Miljönämnden som hade sitt möte i Karlskrona nu senast.    

 Jag har deltagit i ett symposium i Göteborg som gällde fritidsbåtsmotorers miljö och klimatpåverkan.     

 Transportstyrelsen kommer att under 2020 arbeta fram en informationsskrift över de problem som finns 

 och vad som kan vara lämpliga åtgärder för att minska miljöpåverkan av våra fritidsbåtar.  

 

Verksamhetsberättelse båttekniska kommittén 2018/2019. 

 

Under året så har Båttekniska nämnden haft flera möten både fysiska möten och telefonmöten.  

I våras så höll Öresundskretsen för det fysiska mötet på Scandic hotell i Malmö. 

Nämnden arbetar med att ta fram uppslag om utrustning som kan vara intressant för våra medlemmar 

och som kan underlätta vårt båtliv. Dessa uppslag ska sedan presenteras i På Kryss. 

Vi arbetar med att låta båtägare få testa lämpliga produkter med att ge en viss ersättning om det skrivs 

en godtagbar redovisning av testet. 

Under sommaren har frågan varit uppe om ombyggnad av elsystem i äldre båtar till Litiumbatterier 

vilket inom kort kommer att redovisas. 

Nämndens arbete fortgår och vi har ett telefonmöte i september och ett fysiskt möte i oktober. 

 
 

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 

Kerstin Dahlström 

Suppleant 

 

 

 

 

 

Av styrelsen undertecknad verksamhetsberättelse finns tillgänglig på årsmötet. 


