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Svenska Kryssarklubbens Uppsalakrets 75:e årsmöte
Måndag den 4 november 2013 kl. 19.00

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

Styrelsens förslag till stadgeändring, första läsningen.

15

Information om bl a kretsens 75-årsjubileum.

16

Inkomna ärenden enligt 7 § i stadgarna.

17

Avslutning av årsmötesförhandlingarna.
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Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2012–2013.
Styrelsen för Svenska kryssarklubbens Uppsalakrets får härmed avge följande
berättelse för verksamheten under tiden 1 september 2012 – 31 augusti 2013, kretsens
sjuttiofemte verksamhetsår.

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Skattmästare:

Lennart Beckman
Jan Simonson
Bengt Callmer
Nils Morén

Övriga ordinarie ledamöter:
Hans Norman
Allan Pettersson
Tollef Stub
Tore Ericsson
Christopher Carlbom
Christer Åkesson
Suppleanter:
Jan Olsson
Per Nilson
Styrelsen har varit representerad i SXK enligt följande:
Informationsnämnden:
24-timmarsnämnden:
Utbildningsnämnden:
Eskadernämnden:

Per Nilson
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.

Ekonomi
Beträffande kretsens ekonomiska ställning per 2013-08-31 hänvisas till bilagda
resultat- och balansräkning.
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Av resultat- och balansräkningen framgår att verksamhetsåret slutat med ett överskott
på kr 208:-.
Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning.

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

Medlemsutveckling
Vid verksamhetsårets utgång uppgick medlemsantalet till 300 seniorer, 267 familjemedlemmar, totalt 573 medlemmar, vilket är en ökning med 11 medlemmar eller 2 %
sedan föregående verksamhetsår.
Medlemsutvecklingen under 2000-talet har varit:
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

550
571
541
554
569
558
560
567
611
600
613
587
562
573

Kretsens årsmöte
Kretsens ordinarie årsmöte, det sjuttiofjärde, avhölls den 5 november 2012 i Upsala
Segelsällskaps klubbhus på Skarholmen.

Verksamhet
Här nedan redovisas kretsens verksamhet kopplad till befintliga kommittéer, ansvarig
styrelseledamot och övriga av styrelsen utsedda ledamöter.
Informationskommittén
Ansvarig styrelseledamot:

Per Nilson

Övrig ledamot:

Jan Simonsson

Informationskommitténs uppgift är att svara för kretsens interna och externa
information.
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Nytt från Uppsalakretsen och övrig tryckt information
Kommittén har under verksamhetsåret svarat för utgivning och utsändning av tre
nummer av kretsens medlemstidning, Nytt från Uppsalakretsen. Tidningen har även
lagts ut på kretsens hemsida. Redaktör för tidningen har varit Per Nilson.
Informationsblad om kretsen har distribuerats vid båtmässan Allt för sjön samt vid
ESK:s båtdag den 6 juni.
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

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 med Karlskrona som vändpunkt. Dessutom
gjordes riktlinjer upp för en barneskader. På grund av litet deltagarintresse kom endast
Örsundsbro- och Karlskronaeskadrarna att företas.
Örsundsbroeskadern genomfördes traditionellt 25–26 maj. Ett antal båtar tog sig från
Uppsala till Örsundsbro. Under eftermiddagen underhöll kören Canzonetta med
vårkonsert och dagens avslutades med en gemensam måltid.
Den längre eskadern genomfördes under tre veckor (21 juli–10 augusti) med Hans
Norman som ledare. Samling skedde i Nynäshamn. Tre båtar deltog: Victoria med
Tore och Astrid Ericsson ombord samt före Astrids ankomst i Kalmar Tores bror Sune
Ericsson, Vildanden med Sten-Erik och Eva Karlsson samt Penelope med Hans
Norman, där Roland Moberg och Stig Hallmén var besättning under olika veckor.
Färden gick söderut och tillbaka genom skärgårdarna. Uppehåll för att närmare studera
etappmålen gjordes i Kalmar, Karlskrona och Oskarshamn, med stadsvandringar och
grundliga museibesök. Vindarna var fördelaktiga och tid fanns ofta för deltagarna att
också se närmare på och njuta av besöken i natthamnarna, såsom vid Äspskärsfladen
(Stendörren), i Västervik, Figeholm, Sandvik på Öland och Kristianopel. Besöket i
Grönhögen på Öland kunde under den vackra sommarkvällen kombineras med en
intressant cykeltur till Ottenby kungsgård och fågelstation vid Ölands södra udde (med
fyren Långe Jan). Andra minnesvärda platser som eskadern stannade vid var
Spåröarkipelagen, där några vandrade upp till Spårö båk, Snedskär med skönt
bastubad samt det pittoreska Gamla Oxelösund. I Fiskehamnen vid Oxelösund
avslutades eskadern. Efter en gemensam måltid nedtogs eskaderflaggorna och nästa
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morgon styrde varje båt enskilt mot hemmahamnen.
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
vinterskärgård, LED-lampor, marininstrument, fyrar, favorithamnar och Antarktis.
Kommittén har under verksamhetsåret planerat och genomfört ett antal
medlemsaktiviteter. Antalet deltagare har varierat mellan 9 och 86. Alla klubbaftnar
med föredragshållare har ägt rum i USS klubbhus på Skarholmen. Kretsen har bjudit
på fika vid samtliga tillfällen, utom vid årsmötet som förstärktes med mackor.
Hösten 2012
8 oktober

Brian Högman underhöll om vinterskärgård.

5 november Årsmöte och därefter pratade Jan Simonson om LED-lampor.
3 december Simon Dickens berättade om marininstrument.
Våren 2013
14 januari

Hans Rutberg och Dan Tunman informerade om våra fyrar.

11 februari Sjökortskväll. Deltagarna delade med sig av sina smultronställen.
4 mars

Milo Dahlmann berättade medryckande om sin segling till Antarktis.

8 april

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

25 maj

Örsundsbroeskadern. Se vidare under Eskaderkommittén.

3 juni

Funktionärsträff. Anders Juhlin ordnade en kamratmåltid för
kretsens funktionärer.
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6/12/24-timmarskommittén
Ansvarig ledamot:

Tore Ericsson

Övriga ledamöter:

Bo Johansson
Kjell Lindberg
Kjell Pernestål
Tollef Stub
Per-Ola Fridh

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 den 2 juni var 8 båtar anmälda. Det var mycket svaga vindar, ofta
bleke under seglingen. IF-båten Flax med Ragnar Jalakas som skeppare seglade längst
efter SRS-korrektion. Medelhastigheten var dock bara 1,75 knop! Vid Höstkvarten den
18 augusti deltog 8 båtar. Nu var förhållandena de motsatta jämfört med för
Vårkvarten. Vid starten var vinden måttlig men ökade mot eftermiddagen till
kulingstyrka. Den kraftiga vinden under hela dagen gjorde att de flesta båtarna seglade
nära sin teoretiska maxhastighet med rekordlånga distanser som följd. ”Lilla Blå”, en
Comfort 26 med Kjell Lindberg som skeppare och Sören Gustavsson som gast,
seglade längst efter SRS-korrektion, 30,89 M. Det ger en medelhastighet av drygt 5
knop under de 6 timmar evenemanget varade! För andra gången utdelades också
vandringspriser till den båt som seglat längst efter SRS-korrektion i Vår- och
Höstkvarten. Segraren i Vårkvarten blev Ragnar Jalakas med Anders Linde och Lars
Tegelberg som gastar. Därmed tog Ragnar en inteckning i vandringspriset
Vikingaskeppet, året innan vann Olof Jacobson i en Nord 80. Segraren i Höstkvarten,
Kjell Lindberg, fick nu sitt namn inristat i ett mässingsfat, höstens vandringspris.
Föregående år vann Tollef Stub i en Semona. Mer information finns på vår hemsida.
För fjärde året arrangerade Uppsalakretsen också en 6-timmarsvariant i Öregrund–
Östhammarsområdet., ”Singösexan”. Detta evenemang sker i samarbete med
Östhammars segelsällskap. Vid vårevenemanget den 8 juni deltog 2 båtar. Många
båtar kring Singöfjärden är inte färdigutrustade i början på juni. Singösexan på hösten
gick 7 september i underbart väder med 6 deltagande båtar. För ytterligare information
om Singösexan, se vår hemsida samt Östhammars segelsällskaps hemsida,
www.öss.se.

6

Hamn och farled
Ansvarig ledamot:

Allan Pettersson

Övrig ledamot:

Jan Olsson

Kommittén har under året påbörjat utläggning av kretsens första kryssarklubbsboj.
Tillstånd från vattenägare har erhållits, och leverans 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 2013

Lennart Beckman

Bengt Callmer
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Svenska Kryssarklubben Uppsalakretsen
RESULTATRÄKNING

1 september 2012 - 31 augusti 2013
2013

2012

Intäkter Kostnader
Kretsavgifter
SXK bidrag
Kretsnytt
Klubbaftnar
Styrelse
Båtmöten
Eskader, 6/24 tim
Övrig info, utb, styr, fkn
Funktionärsträffar mm
Lokalkostnader m m
Årsmöte
Gåvor SSRS mm
Ränteintäkter
Jubileumsreserv 75 år
Porto mm.

Intäkter

Kostnader

18852

0

16944

0

15900

0

15000

0

11000

16997

10950

15231

8000

5668

0

2371

0

1373

0

0

0

6010

0

600

1500

1484

1300

655

0

1233

0

0

0

9173

0

791

0

5152

0

5152

0

563

0

0

0

0

0

2108

73

0

0

0

Årets resultat
55325

7000

12000

464

0

208

5286

55325

44194

44194

BALANSRÄKNING 2012-08-31
Tillgångar
Lager
Fordringar
Plusgiro
Bank

2 462
1

Nils Morén
Kassaförvaltare

8

136
31 000

82 870
2 746

88 079
Uppsala 2013-09-06

Skulder och eget kapital
Övriga skulder
Jubileumsreserv
Ingående eget kapital
Årets resultat

56 735
208

88 079
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2013-05-31
Styrelsen

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för Svenska
Kryssarklubbens Uppsalakrets verksamhetsåret 2013-2014.
ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING
Svenska Kryssarklubbens Uppsalakrets ska inom ramen för riksföreningens mål väcka och
öka intresset och möjligheterna för turist- och långfärder till sjöss.
Kretsen ska förmedla kunskap om vård och utrustning av båtar, öka sjömanskapet, sjösäkerhet
och navigationskonst samt sprida kunskap om hamnar och farvatten.
Uppsalakretsen ska tillvarata sjösportintressen inom kretsens verksamhetsområde och
samverka med myndigheter och andra sammanslutningar.
KRETSENS SÄRSKILDA INRIKTNING UNDER VERKSAMHETSÅRET
Uppsalakretsens verksamhet ska utgå från dess medlemmar. Verksamheten ska initieras,
planeras och genomföras av kretsens kommittéer med administrativt och ekonomiskt stöd av
styrelsen inom ramen för styrelsens verksamhetsplan.
Kretsens kommittéer ska under året tillföras ledamöter i sådan omfattning att arbetet
underlättas och att kommittéerna besitter en representativ bredd av medlemmar.
Uppsalakretsen ska under verksamhetsåret särskilt inrikta verksamheten på att öka intresset
för turist- och långfärder genom aktiviteter inom eskaderverksamheten. I samband därmed ska
sjösäkerhetsfrågorna betonas på sådant sätt att sjömanskapet hos hela besättningen
vidmakthålls och ökas.
6-, 12- och 24-timmarsseglingarna ska fortsatt vidareutvecklas med målet att öka antalet
deltagande båtar i verksamheten.
2013 är det 75 år sedan kretsen bildades. Detta ska uppmärksammas under året.
STYRELSEARBETE
Sammanträden
Styrelsen sammanträder enligt särskild plan.
Samverkan
Kretsens styrelse ska 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 ska under året anordna en konferens för styrelsens ledamöter med syfte att förbättra
och vidareutveckla styrelsens arbete, speciellt med tanke på det kommande 75-årsjubileet.
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Funktionärsträff
Styrelsen ska 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 ska organisatoriskt bedrivas främst genom kommittéer för,
programverksamhet, eskader, 6-12-24 timmarsverksamhet, information, utbildning, hamnoch farled och service och omfatta följande verksamhetsområden:
1

KOMMITTÉ FÖR ESKADERVERKSAMHET

Eskaderverksamheten ska vidmakthållas genom arrangerande av eskadrar av olika
svårighetsgrad samt andra aktiviteter med anknytning till turist- och långfärder till sjöss.
Kompetenta och lämpliga eskaderledare ska sökas, rekryteras och knytas till kommittén.
För eskaderverksamheten ska särskild plan upprättas.
Eskaderträffar
Som förberedelse för deltagande i eskader ska deltagarna medverka i eskaderträffar med syfte
att gemensamt förbereda och planera aktuell långfärd.
Samverkan
Eskaderkommittén ska samverka med närliggande kretsar för att erbjuda egna kretsens
medlemmar ett brett utbud av eskadrar.
Längre eskader
Kommittén ska arrangera en längre eskader såväl med avseende på distans som till tidsåtgång.
Utlandseskader
Kommittén ska utreda förutsättningarna för att bereda medlemmarna möjlighet att deltaga i
chartersegling utomlands antingen som eget arrangemang eller som samverkansprojekt med
annan krets, organisation eller kommersiellt företag.
Korteskader
Kommittén ska 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 ska i samverkan med utbildningskommittén verka för utbildning av lämpliga
eskaderledare.
2

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 ska särskild plan upprättas.
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Klubbaftnar
Uppsalakretsens klubbaftnar fyller ett flertal funktioner i kretsens verksamhet.
Klubbaftnarna ska vara en regelbunden träffpunkt för kretsens medlemmar för möjlighet till
social samvaro och "åretruntnavigation". Särskilt ska betonas vikten av att medlemmarna får
tillfälle att i olika former aktivt deltaga i sammankomsterna för att skapa delaktighet i
verksamheten.
Klubbaftnarnas huvudattraktion ska 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 ska ca sju klubbaftnar genomföras.
Utflykter
Kretsen ska under verksamhetsåret om möjligt anordna minst en utflykt.
Kurser
Kretsens kursverksamhet ska genomföras i huvudsak i samverkan med Medborgarskolans
Sjöliv enligt särskilt program. Behovet av ledarskapsutbildning för eskaderledare ska
uppmärksammas i samråd med eskaderkommittén.
Påminnelseregister
Kommittén ska upprätta och vidmakthålla adressregister över de medlemmar som önskar
påminnelse via e-post om kommitténs aktiviteter.
3

KOMMITTÉ FÖR 6/12/24-TIMMARSSEGLING

Kretsen ska under verksamhetsåret medverka till två 12/24-timmarseglingar på Mälaren, två
6-timmarsseglingar på Ekoln och två 6-timmarsseglingar på Singöfjärden.
12/24-timmarsseglingar ska samarrangeras med SXK:s Väster Mälarkrets.
Kommitténs 6-timmarsseglingar på Ekoln och Singöfjärden ska genomföras med målet att få
fler att pröva på distansseglingskonceptet och deltagande i 12- och 24-timmarsseglingar.
Deltagarna i 6-timmarsseglingarna ska 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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4

KOMMITTÉ FÖR INFORMATIONSVERKSAMHET
Intern information

Kommittén ska svara för utgivning av kretsens medlemsblad, Nytt från Uppsalakretsen, med
tre nummer under verksamhetsåret. Kretsens program och övrig information till
medlemmarna ska intas i medlemsbladet. Vid samtliga interna arrangemang ska information
lämnas om kretsens aktualiteter.
Hemsida
Kommittén ska svara för kretsens hemsida på internet med information om kretsen och dess
verksamhet. Kretsens medlemstidning ska läggas ut på kretsens hemsida.
E-post
Kommittén ska handha kretsens e-post och därvid ansvara för vidarebefordran av
inkommande post till kretsens funktionärer.
Extern information
Kommittén ska svara för marknadsföring av SXK och Uppsalakretsensens arrangemang via
radio och press samt kretsens deltagande i externa evenemang.
Medlemsvärvning
Kommittén ska medverka till att medlemsvärvning ingår som ett naturligt inslag vid all
marknadsföring och i samband med andra kommittéers verksamhet.
Nya medlemmar
Nya medlemmar ska ägnas särskild uppmärksamhet med information och introduktion till
Kryssarklubbben.
5

KOMMITTÉ FÖR HAMN- OCH FARLED

Kommittén planerar att lägga ut SXK-bojar inom kretsens närområde.
6

KOMMITTÉ FÖR SERVICE

Kommittén svarar för tillsyn av kretsens kanslilokal.
Kretsens medlemmar ska genom kommittén erbjudas information och rådgivning i
försäkringsfrågor av särskilt utsedd ansvarig i försäkringsfrågor samt information och
rådgivning i tekniska frågor.
7

75-ÅRSFIRANDE

Under 2013 är det 75 år sedan Uppsalakretsen bildades. Detta ska uppmärksammas på olika
sätt.
8

JUBILEUMSSKRIFT

Arbetet pågår för utgivandet av en jubileumsskrift. Den ska ge en historisk tillbakablick på
kretsens tillblivelse år 1938, innehålla en skildring av den tidigare sjöfarten på Fyrisån och
övre Mälaren samt beskriva hur intresset för båtsport växt fram i Sverige och särskilt i
Uppsalatrakten.
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Här behandlas kretsens första skede samt de initiativ som togs för det kommande arbetet.
Sedan följer redogörelser för hur kretsens organisation utformats, hur kontaktkanaler till
medlemmarna skapats samt hur samarbetet med riksföreningen för Svenska Kryssarklubben
bedrivits genom åren.
I en del av boken skildras ganska ingående verksamheten inom kretsens olika kommittéer,
varav den som gäller genomförda sextimmarsseglingar och eskaderseglingar får stort
utrymme. I detta sammanhang inriktas framställningen också på värdefulla hamnar och
utflyktsmål i Mälarområdet samt i de svenska och finska skärgårdshaven.
I boken uppmärksammas dessutom en del profilstarka medlemmars insatser för kretsen samt
den verksamhet som omfattat fester och särskilda utmärkelser, allt för att ta vara på värdefulla
traditioner. Arbetet med boken sker helt genom ideella insatser av kretsens medlemmar.

Svenska Kryssarklubben
Uppsalakretsen

Lennart Beckman, ordförande

Bengt Callmer, sekreterare

____________________________________________________________________

Förslag till revidering av kretsens stadgar
Nuvarande text
§ 3. Kretsavgifter
Årsavgift till kretsen fastställes av årsmötet.
Den som är ständig medlem i riksföreningen
äger bliva ständig medlem även i kretsen.

Ny text
§ 3. Kretsavgifter
Årsavgift till kretsen fastställes av årsmötet.
Den som är hedersmedlem i riksföreningen
äger bliva hedersmedlem även i kretsen.
(De två sista styckena tas bort.)

Årsavgift härför fastställes av årsmötet.
Beträffande årsavgifternas inbetalande gäller
vad som i riksföreningens stadgar § 2 är
angivet.
§ 9. Årsmöte
--------9. Utseende av kretsens representant jämlikt
§ 17 sista stycket i riksföreningens stadgar
samt personlig suppleant för denna.
---------
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§ 9. Årsmöte
--------9. Utseende av kretsens representant i
Kryssarklubbens Rådslag.
(Övriga stycken i § 9 oförändrade.)

Styrelsens förslag till budget verksamhetsåret 2013-2014

Intäkter
Kretsavgifter
SXK bidrag
Kretsnytt,
Eskaderkommittén
Upplösning jubileumsreserv
Summa intäkter

19 000
16 000
11 000
1 500
31 000
78 500

Kostnader
Lokalhyra
Porto, tele, styrelsen
Kretsnytt
Klubbaftnar
Eskaderverksamhet
Övriga kommittéer
Funktionärsträff
Jubileumsskrift
Styrelsens kostnader
Årsmöte kostnader

2 500
1 500
17 000
5 000
1 500
3 000
5 000
50 000
1 500
1 000

Summa kostnader

88 000
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Sammanställning inför valproceduren vid årsmötet 2013.

Nuvarande funktionär

Mandattiden utgår

Lennart Beckman

2013

Jan Simonsson
Nils Morén
Allan Pettersson
Hans Norman
Tore Ericsson
Bengt Callmer
Christopher Carlbom
Christer Åkesson

2014
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Suppleanter
Jan Olsson
Per Nilson

2014
2014

Revisorer ordinarie
Jan Werner
Hans-Olov Åhlin

2013
2013

Revisorssuppleant
Bo Anjou
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