
 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse och 

ekonomisk redogörelse för 2019 – 2020 

 

samt budget för 2020-2021 
  



Verksamhetsberättelse för året 2019 - 2020   
 

Styrelsen för Sörmlandskretsen av Svenska Kryssarklubben avger härmed följande redogörelse för 

verksamhetsåret 2019-09-01 – 2020-08-31. 

 

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 

Stefan Kindeborg Tekniska kommittén  

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   
Medlemmar i Sörmlandskretsen 

Antalet medlemmar har ökat i Sörmlandskretsen. Vid verksamhetsårets slut den 31 augusti 2020 

hade kretsen 1034 (997) medlemmar. Under året har vi fått 143 nya medlemmar. Siffror för 2018/19 

inom parentes. 

Av våra medlemmar är 519 (496) fullbetalande, 499 (484) betalar för familjemedlemskap och 8 (8) är 

juniormedlemmar. Resterande 8 medlemmar redovisas inte efter kategori. 

 

 

Aktiviteter under verksamhetsåret 2019 - 2020: 

 
Sociala aktiviteter  

Kretsens medlemmar har bjudits in till olika föreläsningar och träffar men flera har ställts in pga 

coronapandemin. Årsmötet genomfördes med mingel och eskaderberättelse. Under ”myskvällen” 

spelade och sjöng ”VisaVi”. ”Fyraftonen” med en föreläsare från Sv Fyrsällskapet blev den sista 

inomhusträffen för våren. Men Pingstträffen ägde traditionsenligt rum i Ringsöfladen med 8 

deltagande båtar.  

Hamn-och farledskommittén   

H&F-kommittén i Sörmland består av Leif Eriksson, Bengt Hallgren, Erik Ramström och Anders 

Fischer.  

 
Bojar:  

Oxelösund Dykare har inspekterat bojförankringarna på de två bojar som ligger vid Hasselö-Bergö 

utanför Oxelösund. Det visade sig att kättingens infästning hade slitits/korroderat till ca 50%. 



Dessutom låg den ena bojstenen upp-och ner. Jag har i diskussion med Micke i St Annakretsen 

kommit överens om att vi tillsammans nästa år, vid tillfälle då deras entreprenör har ärende uppåt våra 

områden, skall byta befintliga bojar med kätting till linförtöjning. Vi kommer att samla kommittén för 

att klara arbetet. 

Trosa En medlem ringde och frågade om det var något fel på bojen då den hade något plastband på 

tenen. Han hade sökt kansliet i samma ärende men det var utanför kontorstid och semestertid. Jag 

rekommenderade att provdra för att själv förvissa sig om att bojen skulle hålla. Det tyckte han var ett 

bra förslag och därmed var han nöjd. Bojen är förankrad med en P-ring, 3 m gammal kätting samt 

2010 kompletterad med 200 kg räls och 6 m ny 13 mm kätting. 

Mjölholmen Bojen har använts en hel del men saknades i bojförteckningen hos riksföreningen. Detta 

ska kontrolleras och åtgärdas snarast. Bojen fanns med i Eniro på sjön!  

  
Farled:  

Prickarna vid Bokösund har som vanligt hanterats av Sjöfartsverket och vi har betalat med ersättning 

från Riksföreningen. 

 
Ensmärken:  

Vi har under sommaren besökt och besiktat de ensmärken som visar vägen genom Djupsundet mellan 

Ringsö och Hartsö. De var i bra skick. Observera att djupet i enslinjen håller bara ca 1,7 m, så man bör 

hålla koll på det aktuella vattenståndet.  

 
Bojeka:  

Projektet Bojeka har strukits från aktiviteterna. Vid senaste nämndmötet som hölls på nätet så fick 

respektive krets kraftigt reducera budgetarna. Inga nya bojar skall läggas ut, enbart underhåll på 

befintliga bojar. 

 

 

Tekniska kommittén och Miljökommittén 

Tekniska kommittén består av Stefan Kindeborg.  Långtidsprov av Litiumbatterier, i samverkan med 

På Kryss har nu pågått i hela 5 säsonger. Nya redaktionen har meddelat att man gärna vill ha in 

en artikel över det sista teståret också. Artiklarna har stort läsvärde. Ytterligare referensbåtar som har 

provat dessa fantastiska batterier har tillkommit. Miljökvällen med Lennart Falck ställdes in. 

 

 

Informationskommittén  

Kretsnytt har kommit ut med fyra nummer under verksamhetsåret. Ann Mari Westerlind (AMW) har 

varit redaktör för samtliga nummer.  

 

AMW har fortlöpande uppdaterat hemsidan och även använt det nya aktivitetsbokningssystemet. 

 

Morgan Romvall har kontinuerligt uppdaterat och gjort inlägg i kretsens två Facebooksgrupper.  

 
 

Qvinna Ombordkommittén –  

Ansvarig för Qvinna Ombord kommittén har varit Titti Hadders Lindahl.  

 

Under verksamhetsåret har QO ställt in Höstträffen pga för få anmälningar och Vårvinterträffen pga 

coronapandemin. QO har genomfört 2 kommittémöten. 

 

 

24-timmarskommittén  

24-timmarskommittén har bestått av Hans Gustavsson och Torbjörn Berg.  Under verksamhetsåret  

har vi haft en startande på vårseglingen. Administrationen sköts numera av Stockholmskretsens 24 

timmars kommitté där Hans är adjungerad. Sörmlands- och Uppsalakretsarna samverkar med 

Stockholmskretsen. 



 

 

Eskaderkommittén  

Lasse Lassesson som är kommittéansvarig har deltagit i eskadernämndens möte i Skellefteå 11 – 13 

oktober 2019. Där diskuterades bl rikseskader som planerades gå till Nyborg i Danmark 2020. Pga 

coronapandemin ställdes rikseskadern till Danmark in av hamnkaptenen i Nyborg.  

 

 

Utbildningsverksamhet  

Tillsammans med studieförbundet NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, har vi under 

perioden genomfört två cirklar och en föreläsning. 

 

• SRC/VHF Radiokommunikation till sjöss - fyra deltagare med Anders Knutas som ledare. 

Eskaderseglingen - tretton deltagare med Ann-Marie Westerlind som ledare. 

Föreläsning med Anne-Marie Larsson som berättade om fyrar längs våra kuster och visade 

bilder - tretton deltagare. 

•  

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. 

 

Under 2019 visade sig att vår IF-båt Tant Gredelin började visa att åldern tagit ut sin rätt. 

Det var inte mycket som fungerande. Vi bestämde oss för att skrota Tant G och i stället satsa en 

upprustning av Tant Brun. Vintern 2019/2020 utfördes mycket arbete på Tant Brun. Under arbetet 

väcktes idén att döpa om Tant B till Tant G. Vi tyckte att Tant Gredelin är ett mycket trevligare namn. 

Det markerades med båtnamnet på skrovet i en gredelin nyans. När vi hade skrotat en IF-båt skaffade 

vi snabbt en ny bättre begagnad IF-båt. På senvintern köptes en gul IF-båt som transporterades till 

Nyköping från västkusten. Eftersom allt arbete med IF-båtarna sker helt ideellt – Tant Gredelin tog all 

tid. Det tog därför en bra stund för oss att kunna gå igenom Tant Gul – den nya båten. Det visade sig 

att hon behövde fräschas upp en del. Det gjorde att hon inte kom i sjön 2020.  

 

 

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, Kretsnytt, båtmässan ”Allt för 

Sjön”. 

 
Både unga som gamla har varit hyresgäster, liksom barnfamiljer.  Endast en IF-båt hyrdes ut under 

2020. Beläggningen har varit ändå god. Det blev till slut 5 ungdomar och 7 vuxna som hyrde Tant 

Gredelin. 

 

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. 

 

För Sörmlandskretsen av Svenska Kryssarklubben 

 

 

/Torbjörn Berg  /Anders Fischer 

Ordförande   Sekreterare  



Ekonomisk redogörelse 
    

   Budget Utfall  Budget  

Konto   19-20 19-20  20-21 

  Intäkter     

 3004 Rekryteringsersättn. 8000 8000  8000 

 3012 24-timmars 400 0  400 

 3015 Intäkt kurser 10000 0  3000 

3016 -17  -19 IntäktTanterna  30000 9150  30000 

 3018 Sponsorer/annonser 7000 9000  7000 

 3020 Eskaderverksamhet 3000 0  3000 

 3022 Övriga intäkter 5000 7230  3000 

 3610 Medlemsavgifter 45000 42410  45000 

 3611 Medlemsvårdsbidrag 0 300  1400 

 3612 Provision Sv. Sjö 400 0  400 

 3910 SXK kretsbidrag 15000 15000  15000 

 3914 Marknadsbidrag 5000 0  5000 

 8310 Ränteintäkter 0 0  0 

S:a Intäkter   128800 91090  121200 

  Kostnader     

 5915 Marknadsföring 12000 1579  10000 

 5916Annonser  0 0  0 

 6011Lokalhyra  10000 5000  10000 

 6110 Kontorsmateriel 2000 2413  2000 

 6151 Kretsnytt  55000 48747  55000 

 6154 Kostnad QO 10000 0  10000 

 6155 Eskaderkommitten 4000 313  2000 

6160/6161             Kostnad Tanterna 50000 60378  35000 

 6390 Övriga kostnader 2000 187  1000 

 6452 Kostnad årsmötet 4000 3928  4000 

 6453 40-årsjubileet 0 0   

 6454 Medlemsaktiviteter 15000 11875  8000 

 6455 Nya medl Tanterna 2000 0  1000 

 6570 Bankkostnad 900 900  900 

 7672 Kostnad styrelsem. 3000 1242  2000 

 7693 Avtackningar 2000 1200  2000 
S:a 
kostnader   171900 137762  142900 

 Diff +/-  -43100 -46672  -21700 

 Bankmedel    64210  

    (20190831 110196) 
 


	Hamn-och farledskommittén

