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Svenska Kryssarklubbens Uppsalakrets 74:e årsmöte
Måndag den 5 november 2012 kl. 18.30

DAGORDNING
1

Val av ordförande att leda mötets förhandlingar.

2

Val av sekreterare för mötet.

3

Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.

4

Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera
årsmötesprotokollet.

5

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och
balansräkning.

6

Revisorernas berättelse.

7

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8

Styrelsens förslag till verksamhetsplan.

9

Fastställande av kretsavgiften.

10

Styrelsens förslag till budget.

11

Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.

12

Val av revisorer/revisorssuppleant.

13

Val av ledamöter i valberedningen.

14

Inkomna ärenden enligt 7 § i stadgarna.

15

Avslutning av årsmötesförhandlingarna.
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Sammanställning inför valproceduren vid årsmötet 2012.
Nuvarande funktionär

Mandattiden utgår

Lennart Beckman

2012

Jan Simonson
Tollef Stub

2012
2012

Allan Pettersson
Hans Norman
Tore Ericsson
Bengt Callmer
Christopher Carlbom
Christer Åkesson

2013
2013
2013
2013
2013
2013

Suppleanter
Jan Olsson
Åke Friestedt
Nils Morén

2012
2012
2012

Revisorer, ordinarie
Jan Werner
Hans-Olov Åhlin

2012
2012

Revisorssuppleant
Bo Anjou
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2012

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2011–2012.
Styrelsen för Svenska kryssarklubbens Uppsalakrets får härmed avge följande
berättelse för verksamheten under tiden 1 september 2011 – 31 augusti 2012, kretsens
sjuttiofjärde verksamhetsår.
Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Skattmästare:

Lennart Beckman
Christer Åkesson
Bengt Callmer
Nils Morén

Övriga ordinarie
ledamöter:
Hans Norman
Allan Pettersson
Jan Simonson
Tollef Stub
Tore Ericsson
Christopher Carlbom
Suppleanter:
Jan Olsson
Nils Morén
Åke Friestedt
Styrelsen har varit representerad i SXK enligt följande:
Informationsnämnden:
24-timmarsnämnden:
Utbildningsnämnden:
Eskadernämnden:

Christopher Carlbom
Tore Ericsson
Jan Simonson
Hans Norman

Styrelsen har varit representerad i USFS styrelse genom Hans Norman.
Styrelsen har under året hållit sex protokollförda sammanträden. I ärenden av
brådskande natur har styrelsen haft överläggningar under hand.
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Ekonomi
Beträffande kretsens ekonomiska ställning per 2012-08-31 hänvisas till bilagda
resultat- och balansräkning.
Av resultat- och balansräkningen framgår att verksamhetsåret slutat med ett överskott
på kr 5286 SEK.
Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning.

Lokal
Kretsen förhyr lokal av bostadsrättsföreningen Fålhagen i fastigheten Norrtäljegatan
42 B i Uppsala. Lokalen nyttjas som kansli, klubbrum och sammanträdeslokal.

Medlemsutveckling
Vid verksamhetsårets utgång uppgick medlemsantalet till 298 seniorer,
260 familjemedlemmar, totalt 562 medlemmar, vilket är en minskning med
25 medlemmar eller 4,3 % sedan föregående verksamhetsår.
Medlemsutvecklingen under 2000-talet har varit:
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

550
571
541
554
569
558
560
567
611
600
613
587
562

Kretsens årsmöte
Kretsens ordinarie årsmöte, det sjuttiotredje, avhölls den 24 oktober 2011 i Uppsala
segelsällskaps klubbhus på Skarholmen.
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Verksamhet
Här nedan redovisas kretsens verksamhet kopplad till befintliga kommittéer, ansvarig
styrelseledamot och övriga av styrelsen utsedda ledamöter.

Informationskommittén
Ansvarig styrelseledamot:

Christopher Carlbom

Övriga ledamöter:

Jan Simonson
Per Nilson

Informationskommitténs uppgift är att svara för kretsens interna och externa
information.
Nytt från Uppsalakretsen
Kommittén har under verksamhetsåret svarat för utgivning av tre nummer av kretsens
medlemstidning, Nytt från Uppsalakretsen. Tidningen har även lagts ut på kretsens
hemsida. Redaktör för tidningen har varit Per Nilson.
Kretsens hemsida
Kommittén har svarat för kretsens hemsida på Internet med bl a information om
kretsen, kretsens program, kretsnytt m m. Deltagarlistor och resultat från 6/12/24timmarsseglingar har införts. Hemsidan har skötts av Jan Simonson.

Eskaderkommittén
Ansvarig styrelseledamot:

Hans Norman

Övriga ledamöter:

Johan Cejie
Bengt Everitt
Åke Fahlén
Mats Pettersson
Lennart Rask
Jan Simonson

Tre eskaderseglingar hade i vanlig ordning planerats för denna sommar; en till
Örsundsbro, en på Mälaren samt en längre överhavseskader runt Åland. Dessutom togs
initiativ till en barneskader.
Örsundsbroeskadern genomfördes traditionellt 26–27 maj. Antalet deltagande båtar var
16 och antalet personer 36. På kvällen underhöll Kjell Björk från Västerås med sång
och gitarrackompanjemang vid den gemensamma kamratmåltiden.
Mälareskadern, som hade slott och herresäten som tema, var planerad till 4–10 juni
under Bengt Everitts ledning. Anmälningsintresset blev dock för litet så den inställdes.
Överhavseskadern genomfördes under cirka två veckor i början av juli och gick runt
fasta Åland med en tur också till Kökar. Åke Fahlén, som planlagt den, blev
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förhindrad att själv delta. Samling skedde som avsett vid Arholma Österhamn. Tre
båtar deltog: Vildanden med Sten-Erik och Eva Karlsson, Alice, som seglades av
Janne Olsson samt Pipaluk, som anslöt i Mariehamn och seglades av Krister och Bittan
Sällvik samt Christer Nilsson.
På Kökar gjordes uppehåll under ett par dagar med bland annat en cykelutflykt. Sedan
bar det av mot Seglinge och därefter till Bomarsund, där fästningsruinerna och museet
besöktes. Färden gick sedan norr om Åland med angöring i Hamnsundet och
Djupviken och slutligen i Käringsund, där eskadern upplöstes
Barneskadern, som gick 14–21 juli, var något nytt för året. Den leddes av Johan Cejie.
Tre båtar deltog. Start skedde vid Stora Jolpan (Paradiset) och tillägg gjordes vid
Lådna, Ladviken (söder om Möja) samt Bullerö. Det blev en lyckad satsning, barnen
trivdes med korta turer och att de hade sällskap med andra barn. Tidvis anslöt andra
båtar, där föräldrarna fann det lyckat att deras barn kunde få lekkamrater från andra
båtar.

Program- och utbildningskommittén
Ansvarig styrelseledamot:

Jan Simonson

Övriga ledamöter:

Bengt Callmer
Nils Morén
Lennart Beckman

Kommittén kompletterar den mera formella utbildningen, som sker hos studieförbunden, med föredrag om intressanta ämnen. Årets ämnen har varit segeltrim,
båtkonstruktion och säkerhet.
Kommittén har under verksamhetsåret planerat och genomfört ett antal medlemsaktiviteter. Antalet deltagare har varierat mellan 25 och 40. Alla klubbaftnar med
föredragshållare har varit i USS klubbhus på Skarholmen. Kretsen har bjudit på fika
vid samtliga tillfällen, utom vid årsmötet som förstärktes med mackor.
Hösten 2011
24 oktober

Årsmöte och därefter berättade Anna Friis om QSS och
Mälarhamnar.

14 november

”Norrlandshamnar”. Bengt Hallgren och Erik Nyström visade
bilder och berättade.

5 december

Mats Gustavsson beskrev hur en Linjett blir till.

Våren 2012
16 januari

Jonas Ekblad besökte oss och pratade om säkerhet i fritidsbåtar.

13 februari

Bengt Lindholm från North Sails lärde oss ”allt” om segeltrim i
modern cruising.
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12 mars

Sjökortskväll. Deltagarna delade med sig av sina älsklingsvikar
och naturhamnar.

16 april

Besök hos nyöppnade Hjertmans i Uppsala där vi fick fika och
rabatt.

26 maj

Örsundsbroeskadern. Se vidare under Eskaderkommittén.

4 juni

Funktionärsträffen sköttes främst av Tore Ericsson och Tollef
Stub som också ordnade en kamratmåltid för kretsens
funktionärer.

6/12/24-timmarskommittén
Ansvarig styrelseledamot:

Tore Ericsson

Övriga ledamöter:

Bo Johansson
Kjell Lindberg
Kjell Pernestål
Tollef Stub

Kretsens 12/24/48-timmarsseglingar äger rum på Mälaren, söder om Stäket. Där finns
rundningsmärken från Stadshuset i öst till Torpagrund, väster om Kvicksund, i väst.
Seglingarna arrangeras i samarbete med Väster-Mälarkretsen som svarar för all
administration. Evenemangen äger alltid rum första helgen i september respektive juni.
För mer information, se www.sxk.se/content/väster-mälarkretsen.
Uppsalakretsen arrangerar på Ekoln 6-timmarsseglingar (”Höst- och Vårkvarten”) med
syftet att presentera kretsens verksamhet och sammanföra seglare med intressen inom
kryssarklubbens profilområden, speciellt eskaderseglingar.
Vid Vårkvarten 9 juni var 6 båtar anmälda. Vädret var behagligt med lätta vindar. Vid
Höstkvarten 26 augusti deltog 9 båtar. På grund av mycket regn och en extremt regnig
prognos gav många båtar återbud på morgonen. Men de nio som seglade fick en härlig
seglarsöndag med 5–6 m/s vind från SO.
För första gången utdelades också vandringspris till den båt som seglat längst efter
SRS-korrektion. Segraren vid Vårkvarten var Olof Jacobson i Nord 80 och vid
Höstkvarten segrade Tollef Stub i en Semona. Mer information finns på vår hemsida.
För tredje året arrangerade Uppsalakretsen också en 6-timmarsvariant i ÖregrundÖsthammarsområdet, ”Singösexan”. Detta evenemang sker i samarbete med Östhammars segelsällskap. Tyvärr inställdes vårevenemanget den 10 juni på grund av för
få anmälda båtar. Många båtar kring Singöfjärden är inte färdigutrustade i början på
juni. Delvis gäller detta även båtar kring Ekoln trots att våren är två veckor tidigare i
inlandet. Singösexan på hösten gick 9 september med 5 deltagande båtar. För
ytterligare information om Singösexan, se Östhammars segelsällskaps hemsida,
www.öss.se.
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Hamn och farled
Ansvarig ledamot: Allan Pettersson
Övriga ledamöter: Jan Olsson
Kommittén har under året påbörjat utläggning av kretsens första kryssarklubbsboj.
Tillstånd från vattenägare har erhållits, och beställning av boj har skett från SXK
centralt. Bojen kommer att placeras utanför Skokloster.

Styrelsens tack
Styrelsen framför ett varmt tack till funktionärer och ledare för ett gott arbete under
året för kretsens fortsatt framgångsrika verksamhet.
Styrelsen uttrycker ett särskilt tack till Upsala Segelsällskap för välvilligt upplåtande
av sitt klubbhus för våra klubbaftnar.
Styrelsen tackar också
Europoint Networking AB för upplåtelse av lokal för våra styrelsesammanträden
Ekolns segelklubb för upplåtelse av sitt klubbhus för 6timmarsseglingarna
Örsundsbro Båtklubb för gott samarbete vid vårt båtmöte i Örsundsbro
vår hyresvärd bostadsrättsföreningen Fålhagen för gott samarbete under
året
annonsörer, företag och tillskyndare för värdefullt stöd
myndigheter, media och samverkande organisationer för gott samarbete
under året.
Styrelsen tackar slutligen SXK, dess styrelse och tjänstemän vid centrala kansliet för
välvilligt stöd och service i vårt arbete.

Uppsala i oktober 2012

Lennart Beckman
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Bengt Callmer

Svenska Kryssarklubben Uppsalakretsen
RESULTATRÄKNING

1 september 2011 – 31 augusti 2012
2012

2011

Intäkter Kostnader
Kretsavgifter
16944
0
SXK bidrag
15000
0
Kretsnytt
10950
15231
Klubbaftnar
0
2371
Båtmöten
0
600
Eskader, 6/24-tim
1300
655
Funktionärsträffar m m
0
791
Lokalkostnader m m
0
5152
Årsmöte
0
0
Gåvor SSRS m m
0
2108
Ränteintäkter
0
0
Jubileumsreserv 75 år
12000

Intäkter Kostnader
21180
0
15000
0
16900
14049
1490
389
10200
15323
2000
3481
0
10642
0
5152
0
1635
0
4692
6
0
6655

5286

4758

Årets resultat
44194

44194

66776

66776

BALANSRÄKNING 2012-08-31
Tillgångar
Lager
Fordringar
Plusgiro
Bank

4 153
1
74 044
2 673
80 871

Skulder och eget kapital
Övriga skulder
Jubileumsreserv

136
24 000

Ingående eget kapital
Årets resultat

51 449
5 286
80 871

Uppsala 2012-10-13
Nils Morén
Kassaförvaltare
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2012-04-16
Styrelsen

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för Svenska
Kryssarklubbens Uppsalakrets verksamhetsåret 2012–2013.
ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING
Svenska Kryssarklubbens Uppsalakrets skall inom ramen för riksföreningens mål väcka och
öka intresset och möjligheterna för turist- och långfärder till sjöss.
Kretsen skall förmedla kunskap om vård och utrustning av båtar, öka sjömanskapet, sjösäkerhet och navigationskonst samt sprida kunskap om hamnar och farvatten.
Uppsalakretsen skall tillvarata sjösportintressen inom kretsens verksamhetsområde och samverka med myndigheter och andra sammanslutningar.

KRETSENS SÄRSKILDA INRIKTNING UNDER VERKSAMHETSÅRET
Uppsalakretsens verksamhet skall utgå från dess medlemmar. Verksamheten skall initieras,
planeras och genomföras av kretsens kommittéer med administrativt och ekonomiskt stöd av
styrelsen inom ramen för styrelsens verksamhetsplan.
Kretsens kommittéer skall under året tillföras ledamöter i sådan omfattning att arbetet underlättas och att kommittéerna besitter en representativ bredd av medlemmar.
Uppsalakretsen skall under verksamhetsåret särskilt inrikta verksamheten på att öka intresset
för turist- och långfärder genom aktiviteter inom eskaderverksamheten. I samband därmed
skall sjösäkerhetsfrågorna betonas på sådant sätt att sjömanskapet hos hela besättningen vidmakthålls och ökas.
6-, 12- och 24-timmarsseglingarna skall fortsatt vidareutvecklas med målet att öka antalet
deltagande båtar i verksamheten.
2013 är det 75 år sedan kretsen bildades. Detta skall uppmärksammas under året.

STYRELSEARBETE
Sammanträden
Styrelsen sammanträder enligt särskild plan.
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Samverkan
Kretsens styrelse skall i sitt arbete samverka med SXK, närliggande kretsar av SXK, USFS,
förekommande lokala båt- och turistorganisationer, kommunala och landstingskommunala
organ, övriga myndigheter och organisationer inom kretsens verksamhetsområde som berör
fritidsbåtlivet.
Styrelsekonferens
Styrelsen skall under året anordna en konferens för styrelsens ledamöter med syfte att
förbättra och vidareutveckla styrelsens arbete, speciellt med tanke på det kommande 75årsjubileet.
Funktionärsträff
Styrelsen skall under året anordna träff för samtliga funktionärer i kretsen med syfte att
förmedla information om verksamheten samt att öka samverkan mellan enskilda funktionärer,
kommittéer och styrelsen.

VERKSAMHET
Kretsens verksamhet skall organisatoriskt bedrivas främst genom kommittéer för programverksamhet, eskader, 6-12-24-timmarsverksamhet, information, utbildning, hamn- och farled
och service och omfatta följande verksamhetsområden:

1

KOMMITTÉ FÖR ESKADERVERKSAMHET

Eskaderverksamheten skall vidmakthållas genom arrangerande av eskadrar av olika
svårighetsgrad samt andra aktiviteter med anknytning till turist- och långfärder till sjöss.
Kompetenta och lämpliga eskaderledare skall sökas, rekryteras och knytas till kommittén.
För eskaderverksamheten skall särskild plan upprättas.
Eskaderträffar
Som förberedelse för deltagande i eskader skall deltagarna medverka i eskaderträffar med
syfte att gemensamt förbereda och planera aktuell långfärd.
Samverkan
Eskaderkommittén skall samverka med närliggande kretsar för att erbjuda egna kretsens
medlemmar ett brett utbud av eskadrar.
Längre eskader
Kommittén skall arrangera en längre eskader såväl med avseende på distans som till
tidsåtgång.
Utlandseskader
Kommittén skall utreda förutsättningarna för att bereda medlemmarna möjlighet att deltaga i
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chartersegling utomlands antingen som eget arrangemang eller som samverkansprojekt med
annan krets, organisation eller kommersiellt företag.
Korteskader
Kommittén skall arrangera en eller flera korteskadrar inom närområdet med betoning på
socialt umgänge med syfte att fånga upp medlemmar till längre eskadrar och övrig
kretsverksamhet.
Utbildning
Kommittén skall i samverkan med utbildningskommittén verka för utbildning av lämpliga
eskaderledare.
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KOMMITTÉ FÖR PROGRAM- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET

Program- och utbildningsverksamheten syftar främst till att ge medlemmarna möjligheter att
komma samman vid klubbaftnar, utflykter och övriga aktiviteter, men också att ta del av
kretsens utbildningsinsatser i form av kurser, pröva-på-dagar och praktikpass. För programoch utbildningsverksamheten skall särskild plan upprättas.
Klubbaftnar
Uppsalakretsens klubbaftnar fyller ett flertal funktioner i kretsens verksamhet.
Klubbaftnarna skall vara en regelbunden träffpunkt för kretsens medlemmar för möjlighet till
social samvaro och ”åretruntnavigation”. Särskilt skall betonas vikten av att medlemmarna får
tillfälle att i olika former aktivt deltaga i sammankomsterna för att skapa delaktighet i verksamheten.
Klubbaftnarnas huvudattraktion skall vara föredrag inom följande ämnesområden:
Färden och målet
Natur och miljö
Båten
Besättningen
Navigation förr och nu
Utöver den medlemsvård som klubbaftnarna utgör redovisas ett flertal av de föredrag som
förekommer vid klubbaftnarna som utbildningsverksamhet. Vissa av klubbaftnarna kan efter
samråd planeras och genomföras av kommittéerna för eskader och service.
Under verksamhetsåret skall ca sju klubbaftnar genomföras.
Utflykter
Kretsen skall under verksamhetsåret om möjligt anordna minst en utflykt.
Kurser
Kretsens kursverksamhet skall genomföras i huvudsak i samverkan med Medborgarskolans
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Sjöliv enligt särskilt program. Behovet av ledarskapsutbildning för eskaderledare skall i
samråd med eskaderkommittén uppmärksammas.
Påminnelseregister
Kommittén skall upprätta och vidmakthålla adressregister över de medlemmar som önskar
påminnelse via e-post om kommitténs aktiviteter.
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KOMMITTÉ FÖR 6/12/24-TIMMARSSEGLING

Kretsen skall under verksamhetsåret medverka till två 12/24-timmarseglingar på Mälaren , två
6-timmarsseglingar på Ekoln och två 6-timmarsseglingar på Singöfjärden.
12/24-timmarsseglingar skall samarrangeras med SXK:s VästerMälar-krets.
Kommitténs 6-timmarsseglingar på Ekoln och Singöfjärden skall genomföras med målet att få
fler att pröva på distansseglingskonceptet och deltagande i 12- och 24-timmarsseglingar.
Deltagarna i 6-timmarsseglingarna skall också få information om kretsens verksamhet och ges
möjlighet att träffa andra seglare som också är intresserade av längre färder till sjöss.
Seglingarna på Singöfjärden samarrangeras med Östhammars segelsällskap (ÖSS).
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KOMMITTÉ FÖR INFORMATIONSVERKSAMHET
Intern information

Kommittén skall svara för utgivning av kretsens medlemsblad, Nytt från Uppsalakretsen, med
tre nummer under verksamhetsåret. Kretsens program och övrig information till
medlemmarna skall intas i medlemsbladet. Vid samtliga interna arrangemang skall
information lämnas om kretsens aktualiteter.
Hemsida
Kommittén skall svara för kretsens hemsida på internet med information om kretsen och dess
verksamhet. Kretsens medlemstidning skall läggas ut på kretsens hemsida.
E-post
Kommittén skall handha kretsens e-post och därvid ansvara för vidarebefordran av inkommande post till kretsens funktionärer.
Extern information
Kommittén skall svara för marknadsföring av SXK och Uppsalakretsens arrangemang via
radio och press samt kretsens deltagande i externa evenemang.
Medlemsvärvning
Kommittén skall medverka till att medlemsvärvning ingår som ett naturligt inslag vid all
marknadsföring och i samband med andra kommittéers verksamhet.
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Nya medlemmar
Nya medlemmar skall ägnas särskild uppmärksamhet med information och introduktion till
Kryssarklubbben.

5

KOMMITTÉ FÖR HAMN- OCH FARLED

Kommittén planerar att under verksamhetsåret lägga ut SXK-bojar inom kretsens närområde.

6

KOMMITTÉ FÖR SERVICE

Kommittén svarar för tillsyn av kretsens kanslilokal.
Kretsens medlemmar skall genom kommittén erbjudas information och rådgivning i försäkringsfrågor av särskilt utsedd ansvarig i försäkringsfrågor samt information och rådgivning i
tekniska frågor.
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75-ÅRSFIRANDE

Under 2013 är det 75 år sedan Uppsalakretsen bildades. Detta ska uppmärksammas på olika
sätt.
I planerna ingår utgivandet av en jubileumsskrift, där kretsens historia och verksamhet tas
upp. Dels skildras sjösportföreningarnas bakgrund i Uppsalaområdet och Uppsalakretsens
tillkomst och tidiga år, dels kommer de aktiviteter som drivs inom kretsens olika
verksamhetsområden att belysas, allt i ett historiskt perspektiv.

Svenska Kryssarklubben
Uppsalakretsen

Lennart Beckman, ordförande

Bengt Callmer, sekreterare
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Styrelsens förslag till budget verksamhetsåret 2012–2013
Intäkter
Kretsavgifter
SXK bidrag
Kretsnytt
Eskaderkommittén
Summa intäkter

17 000
15 000
8 000
2 000
42 000

Kostnader
Lokalhyra
Porto, tele, styrelsen
Kretsnytt
Klubbaftnar
Eskaderverksamhet
6/24-timmars
Övriga kommittéer
Jubileumsskrift
Uppvaktning, gåvor
Styrelsens kostnader
Årsmöte kostnader

5 500
1 500
18 000
2 000
1 000
1 000
3 000
4 000
2 000
3 000
1 000

Summa kostnader

42 000
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