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Verksamhetsplan för 2018 – 2019
Övergripande mål:
Öresundskretsen skall arbeta för ett säkert båtliv och en ren och hållbar miljö för oss
och kommande generationer.

Planerad verksamhet:
•

Vi skall arbeta med att erbjuda medlemmarna olika aktiviteter såsom
utbildning, föredrag, trivselkvällar och eskaderseglingar.

•

Kretsen skall även arbeta för aktiviteter/möten och samarbete med andra
kretsar.

•

Fortsätta arbetet med Q-ombord-utbildning samt utvärdering av densamma.

•

Fortsätta arbetet med uppstart av en motorbåtsgrupp.

•

Fortsätta med flytvästkontrollerna samt annat säkerhetsarbete.

•

Arbeta för fortsatt rekrytering av nya medlemmar genom att t.ex. besöka olika
klubbar i vårt område.

•

Arbeta för fortsatt deltagande på Limhamnsdagarna eller liknande aktivitet.
Det är ett bra sätt att marknadsföra SXK och Öresundskretsen.

Långsiktiga verksamhetsmål:
Styrelsen hänvisar till 2017 års verksamhetsplan avseende de långsiktiga
verksamhetsmålen som ska gälla till år 2021.

Kommittéernas verksamhetsplaner
Program- och utbildningskommittén
Kommittén skall fortsätta sitt arbete med att för våra medlemmar arrangera
klubbträffar med sikte mot att uppnå följande mål:
•
•
•
•

Fördjupa och förbättra medlemmarnas kunskaper om segling, navigation och
säkerhet.
Lära ut underhåll av motorer, utrustning, båtar och segel.
Erbjuda studiebesök hos företag med sjöanknytning.
Se till att medlemmarna trivs t.ex. genom att arrangera soppluncher och
julbord.
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•

Sprida information om vår verksamhet och se till att framför allt nya
medlemmar kommer till våra träffar.

Anders Assargård, sammankallande i Program och Utbildningskommittén

Eskaderkommittén
Kommittén planerar följande aktiviteter för det kommande verksamhetsåret:
Möte inom SXK-riks eskadernämnd är bokad till 12 - 14 okt. Mötesplats blir i
Göteborgstrakten.
Planeringen av rikseskadern 2020 inleds med en rekognosering och ett
kontaktskapande besök på eskadermålet den 29/10 - 1/11. I planeringskommittén
ingår fyra kretsrepresentanter varav en från Öresundskretsen.
Även en pingsteskader planeras med mål som kan nås med rimliga seglingsdistanser
under ca en vecka.
Några väl beskrivna förslag till sommareskader för 2019, i likhet med dem i 2018 års
förslag, planeras att publiceras på nyåret.
Eftersäsongsträffen med det vanliga ”Ut i det blå”-temat kommer att läggas i senare
delen av augusti månad.
Kvinna ombord-verksamheten planerar att genomföra ca 5 utbildningsseglingar för
ett 10-tal deltagare samt planerar genomföra en tjejeskader i maj-juni.
Christer Böös, sammankallande i Eskaderkommittén

Marknadskommittén
Kommittén planerar att lägga våra medlemskläder på hemsidan. På så sätt blir det
lättare för våra medlemmar att se vad som finns att beställa.

Hamn-och farledskommittén
Hamn-och farledskommittén kommer att:
•
•

Fortsatt följa utvecklingen för Falsterbokanalen.
Följa utvecklingen vad gäller SXK:s ankringsbojar och farleder för fritidsbåtar.

Anny Nilsson, sammankallande i Hamn-och Farledskommittén

Redaktionskommittén
Öresundskretsens medlemstidning Sydpricken är kretsens kontaktyta mot alla
kretsmedlemmar.
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Redaktionskommittén är adjungerad av styrelsen och bland kommittémedlemmarna
ska finnas redaktör, ansvarig utgivare och företrädare för styrelsen. Styrelsens
företrädare är sammankallande i kommittén. Kommittén har under verksamhetsåret
2017 – 18 bestått av Rolf Odselius (sammankallande), Kent Danielsson (ansvarig
utgivare), Birgitta Porutis (redaktör) och Kay Wictorin (ledamot).
Redaktionskommitténs målsättning är att tidningen ska vara av god kvalitet och ha
ett varierat innehåll med högt läsvärde. Denna målsättning innebär också att
textmaterial och foton till tidningen från många medlemmar eftersträvas.
Redaktionskommittén svarar för utformning och utgivning av fyra nummer av
medlemstidningen Sydpricken under verksamhetsåret. Tidningen är en medlemsförmån inkluderad i kretsavgiften.
•

•
•

Medlemstidningens inriktning är att informera om kretsaktiviteter, återspegla
kretsens verksamhet, och att stimulera till att delta i kretsens verksamhet och
båtliv utifrån SXK:s verksamhetsidé.
Sydpricken skall ha ett omfattande flöde av recensioner och reportage kring
båtlivet främst inom Skåne, men också från båtlivet i övriga Sverige och Europa.
Sydpricken är också kretsens "ansikte utåt" gentemot övriga kretsar, lokala
båtklubbar, riksförening och annonsörer.

Rolf Odselius, sammankallande i Redaktionskommittén

Svenska Kryssarklubben, Öresundskretsen
Styrelsen
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