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Svenska Kryssarklubbens Uppsalakrets 76:e årsmöte 
 

Måndag den 3 november 2014 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 årsmötes-

  protokollet.  
 
 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, andra läsningen. 
 
 15 Inkomna ärenden enligt 7 § i stadgarna.  
 
 16 Avslutning av årsmötesförhandlingarna.  
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Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2013–2014 
 

Styrelsen för Svenska Kryssarklubbens Uppsalakrets får härmed avge följande be-

rättelse för verksamheten under tiden 1 september 2013 – 31 augusti 2014, kretsens 

sjuttiosjätte verksamhetsår. 

 

Styrelsen 
 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning 
 

Ordförande: Lennart Beckman 

Vice ordförande: Jan Simonson 

Sekreterare: Bengt Callmer  

Skattmästare: Nils Morén 
 

Övriga ordinarie ledamöter: 

 Hans Norman  

 Allan Pettersson 

 Tore Ericsson 
 

Suppleanter: 

 Jan Olsson 

 Per Nilson 

 Ebbe Johnson 

 

Styrelsen har varit representerad i SXK enligt följande: 
 

Informationsnämnden: Per Nilson 

24-timmarsnämnden: Tore Ericsson 

Utbildningsnämnden: Jan Simonson  

Eskadernämnden: Hans Norman  

 

Styrelsen har varit representerad i USFS styrelse genom Hans Norman och Allan 

Pettersson. 

 

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 2014-08-31 hänvisas till bilagda 

resultat- och balansräkning. 
 

Av resultat- och balansräkningen framgår att verksamhetsåret slutat med ett underskott 

på 16 871 SEK. 
 

Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning. 

 

Lokal 
 

Kretsen förhyr förråd av bostadsrättsföreningen Fålhagen i fastigheten Norrtäljegatan 

42 B i Uppsala. Den tidigare hyrda lokalen i samma förening har under året sagts upp 

och flyttats från. 

 

Medlemsutveckling  
 

Vid verksamhetsårets utgång uppgick medlemsantalet till 302 seniorer, 272 familje-

medlemmar, totalt 574 medlemmar, vilket är en ökning med 1 medlem sedan före-

gående verksamhetsår. 

 

Medlemsutvecklingen under 2000-talet har varit: 
 

2000 550 

2001 571 

2002 541 

2003 554 

2004 569 

2005 558 

2006 560 

2007 567 

2008 611 

2009 600 

2010 613 

2011 587 

2012 562 

2013 573 

2014 574 

 

Kretsens årsmöte 
 

Kretsens ordinarie årsmöte, det sjuttiofemte, avhölls den 4 november 2013 i Upsala 

Segel Sällskaps 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:  Per Nilson 
 

Övrig ledamot:  Jan Simonson 
 

Informationskommitténs uppgift är att svara för kretsens interna och externa 

information. 

 

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. Informa-

tionsblad om kretsen har distribuerats vid båtmässan Allt för sjön. 

 

Kretsens hemsida 
 

Kommittén har svarat för kretsens hemsida på internet med bl a information om kret-

sen, kretsens program, kretsnytt m m. Deltagarlistor och resultat från 6-timmarsseg-

lingar har införts. Hemsidan har skötts av Jan Simonson. 

 

Eskaderkommittén  
 

Ansvarig styrelseledamot: Hans Norman 
 

Övriga ledamöter  Bengt Everitt 

   Åke Fahlén 

   Mats Pettersson 

   Jan Simonson  

   Roland Uhrberg 
 

Tre eskaderseglingar hade planerats, liksom för tidigare somrar: en till Örsundsbro 

(Lilla båtmötet), en på Mälaren samt en längre, detta år som en deleskader till riks-

eskadern med Tallinn som mål. På grund av litet deltagarintresse kom inte Mälar-

eskadern att genomföras. 
 

Till Lilla båtmötet i Örsundsbro 24–25 maj kom ett 10-tal båtar. En del medlemmar in-

fann sig också landvägen med bil eller buss. Förberedelserna med välsmakande mat 

och partytält hade i vanlig ordning skötts av Anders Juhlin och Jan Olsson med många 

medhjälpare. Under den glada kamratmåltiden underhölls de närvarande med vissång 

till gitarr av Ulla Beckman Sundh och Per Enar Andersson, något som var mycket upp-

skattat. 
 

Den längre eskadern genomfördes under tre veckor (30 juni – 20 juli fram till Helsing-

fors) med Hans Norman som ledare. Samling skedde vid Arholma Österhamn. Nio 
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båtar deltog, fem från Uppsalakretsen, två från Stockholmskretsen och två från 

Västkustkretsen. Från Uppsalakretsen deltog Tore Ericsson och Astrid Mäkitalo på 

Victoria (Albin 78), Henrik Forsgren och Sonja Ernst-Forsgren med Liisa II (Dufour 

365 GL), Hans Norman med gastarna Stig Hallmén och Hans Bylund (var sin vecka) 

på Penelope (Comfortina 32), Jan Olsson på Alice (Albin Nova) och Krister Sällvik på 

Pipaluk (Comfortina 32) med Mats och Bibbi Henriksson som besättning till Åbo, 

Christer Nilsson från Åbo till Tallinn samt Georg Uhlås från Tallinn och färden tillbaka 

via Helsingfors. Från Stockholmskretsen deltog Leif och Ulla Hedman på Caleta 

(Southerly 115) och Sten-Erik och Eva Karlsson på Vildanden (Albin Cumulus). Från 

Västkustkretsen, slutligen, deltog Thomas och Pirjo Filipsson på Matilda (Najad 391) 

och Kjell och Anita Vestberg, med Eie Bengtsson från Vänerkretsen som gast under 

den senaste veckan, på Kehaar (Maxi 108). 
 

Första seglardagen (1/7) gick till Rödhamn, där vi njöt av eftermiddagssol och vand-

ring till museet. Nästa dagsetapp gick till Kökar, som besågs under en extra dag med 

rundvandring till klosterruinen och kyrkan m.m., cykelturer till olika platser på ön och 

för några av deltagarna utfärd till Göran Åkerhielms Källskär. Seglingen fortsatte 

sedan via sägesomspunna Jurmo, som på natten och nästa morgon omslöts av tät dim-

ma, till intressanta Björkö och Nötö, varefter vi under Kjell Vestbergs ledning gjorde 

en stjärnankring i Torasviken, nära Åbo. Detta var för de flesta en ny, trevlig upplevel-

se med social gemenskap i sittbrunnarna och bad i bassängen mellan båtarna. Till Åbo 

gick vi följande dag i god tid för att få hamnplatser. Eftermiddagen ägnades åt en 

stadsvandring längs Aura å, till observatoriet och till domkyrkan med dess omgivande 

medeltida kvarter. Under nästa dag var fältet fritt för enskilda upptäckter, museibesök 

m.m.  
 

Från Åbo gick eskadern först till Kejsarhamnen, varifrån deltagarna vandrade till den 

vackra byn Högsåra med bland annat det berömda lotshuset och Farmors Café. Föl-

jande dagsetapp hade gjorts kort för att i god tid komma till Rosala. Vi fick ändå 

trängas med två andra eskadrar (från Sörmlands- och Eggegrundskretsen) som på 

grund av hård vindstyrka stannat där. Den soliga och blåsiga eftermiddagen ägnades åt 

cykelturer till Hitis kyrka samt till Vikingamuseet. Däremot måste en utfärd till Bengt-

skärs fyr inställas på grund av det blåsiga vädret. Den stora frågan på kvällen var om 

vi skulle våga satsa på en segling via Hangö till Ekenäs, som var inlagd i programmet. 

Vi beslöt så, allt gick väl, trots motiga och hårda vindar, och vi kunde alla återsamlas i 

hamnen i denna idylliska stad. Nästa dag ägnades åt bad samt Ekenäs två märkes-

personer, Helene Schjerfbeck på konstmuseet och Göran Schildt på museet som finns i 

anslutning till hans tidigare villa. Paret Schildts berömda båt Daphne kunde vi se vid 

Marinmuseet i Åbo. Den sista dagsetappen före den som förde oss till Tallinn gick till 

den lugna hamnen Älgsjölandet vid Barösund, varefter vi gjorde färden över Finska 

viken till Estlands huvudstad, som vid inseglingen var insvept i tät dimma.  
 

I Tallinn låg alla 55 båtarna från rikseskadern förtöjda i Port Noblessner, som ligger 

någon sjömil väster om Old Town Marina, som ursprungligen var tänkt som vår hamn, 

men där inte alla båtar av myndigheterna ansågs få plats. Vår hamn var ganska char-

mig, belägen i äldre industrikvarter, som höll på att renoveras till välhållna kontors- 

och turistlokaler. Hamnavgiften var modest, vilket kompenserade att det var ganska 
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skvalpigt när färjorna passerat längre ut. Serviceanordningarna förbättrades under de 

fyra dagarna vi låg där och restaurangen var bra.  
 

I den gamla hansestaden fanns mycket att göra: stadsvandring i de medeltida kvarteren 

med utsikt från Domberget. Där såg vi det berömda tornet Långe Herman samt besökte 

den gamla borgen, domkyrkan och Aleksander Nevski-katedralen. Andra mål för vår 

sightseeing var det stora tornet i stadsmuren, Tjocka Margareta, med sjöfartsmuseet 

samt Kadriorgs slott och Sångarfältets estrad men också Piritaområdet med ruinerna av 

birgittinernas klosterkyrka samt Botaniska trädgården och Olympiahamnen. Åtskilliga 

av rikseskaderns deltagare gjorde dagsturer till intressanta mål i omgivningen, exem-

pelvis till Haapsalu, som är ett centrum för den gamla svenskbygden. Under en av-

skedsmiddag med god mat bjöd Tallinns stad på ett mycket fint framträdande av Sofia 

Joons, som belyste bebyggelsekultur och berättartradition bland den svensktalande be-

folkningen i nordvästra Estland och på öarna utanför. Med eget allmogeinstrument 

demonstrerade hon det forna musiklivet där. 
 

En del av eskadern, fem båtar, fortsatte från Tallinn till Helsingfors, där vi låg i Ny-

ländska jaktklubbens hamn (Blekholmen). Seglingen dit gick hela dagen i tät dimma, 

varför det var en välkommen hjälp att några båtar hade radar och via VHF kunde varna 

oss andra för annalkande färjor och andra fartyg, vars bölande hördes på långt men 

obestämt håll. I Helsingfors gick vi en grundlig stadsvandring under en av dagarna, där 

intresset inte minst inriktades på Carl Ludvig Engels stadsplanering och på byggnader 

med finsk nationell arkitektur. En andra dag användes för ett besök på Sveaborg med 

dess Ehrensvärdmuseum och minnesmärken samt fästningsvallar och andra sevärd-

heter.  
 

Efter att eskadern formellt avslutats på gräsmattan framför jaktklubbens ståtliga hus 

med utdelning av eskaderplaketterna, började följande morgon återfärden mot hemma-

hamnarna. Sammanlagt blev det för eskaderdeltagarna denna sommar åtskilliga veckor 

till sjöss, särskilt för dem som skulle gå till Västkusten. 

 

Program- och utbildningskommittén 
 

Ansvarig styrelseledamot: Ebbe Johnson 
 

Övriga ledamöter: Jan Simonson 

 Lennart Beckman 
 

Kommittén kompletterar den mera formella utbildningen, som sker hos studieför-

bunden, med föredrag om aktuella ämnen Under året har kommittén planerat och 

genomfört sex medlemsaktiviteter, eller klubbaftnar. Det totala antalet deltagare under 

årets klubbaftnar var 219. Alla klubbaftnar med föredragshållare har hållits i USS 

klubbhus på Skarholmen. Kretsen har bjudit på fika vid samtliga tillfällen, utom vid 

årsmötet som förstärktes med mackor. 

 

Hösten 2013 
 

7 oktober Moderna segel med Mikael Olesen från UK Syversen 
 

4 november Årsmöte och därefter Eskaderinformation 
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2 december Sjörapporten med Anders Nylund 

 

Våren 2014 
 

13 januari Vikingarnas skepp och farleder med Jens Lindström 
 

10 februari Sinnenas Skärgård med Carina Lernhagen Matz och Erling Matz 
 

17 mars Göta Kanal och Höga Kusten med Lennart Beckman och Jan Simonson 
 

7 april Besök hos Hjertmans med rabatt samt utdelning av jubileumsboken 
 

24 maj Örsundsbroeskader och funktionärsträff. Se vidare under 

 Eskaderkommittén. 

 

6/12/24-timmarskommittén 
 

Ansvarig ledamot:  Tore Ericsson 
 

Övriga ledamöter: Bo Johansson 

  Kjell Lindberg 

  Kjell Pernestål 

  Tollef Stub 

  Per-Ola Frid 

 

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. 
 

Vårkvarten ägde rum den 8 juni med 12 anmälda båtar. Vädret var perfekt i början, 3–

5 m/s SV vindar. Efter starten vid Skarholmen delade deltagarna upp sig i två grupper, 

en mot Alsikeviken, den andra mot Lårstaviken. Men efter 4 timmar skiftade vädret, 

det blev stiltje, främst i Gorran. De båtar som då befann sig där hann aldrig tillbaks i 

tid, därför DNF. Stefan Wallin, som seglade en Elan 37, seglade längst efter SRS-

korrektion, 20,74 M, och fick därmed den tredje inteckningen i vårt uppsatta vand-

ringspris, ett vikingaskepp. Tidigare vinnare är Olof Jacobson 2012 och Ragnar 

Jalakas 2013. 
 

Höstkvarten ägde rum den 14 september under delvis annorlunda betingelser. Det 

rådde dimma vid starten kl 10 och vindarna var svaga. SMHI:s prognos var att det 

skulle blåsa bara 1 m/s under dagen. Ändå kom 9 båtar till start. Dimman lättade dock 

snart och det blev en fin söndag. Men även nu dog vinden ut helt på eftermiddagen! 

Fyra båtar kom inte till målet vid Skarholmen i rimlig tid och var därför tvungna att 

bryta, alltså DNF. Vann gjorde syskonen Jan-Erik och Eva Andersson som seglade en 

H-båt. Deras distans efter SRS-korrektion blev 7,32 M, dvs de hade en snitthastighet 

på bara drygt 1 knop! Ändå seglade de snabbast av alla! Därmed fick de den tredje 

inteckningen i vandringspriset för Höstkvarten, ett mässingsfat. Tidigare vinnare är 

Tollef Stub 2012 och Tony Karlsson 2013. (pga en felräkning utropades Kjell 

Lindberg tidigare som segrare, men det var alltså Tony Karlsson som vann 2013). 
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Uppsalakretsen anordnar också 6-timmarsseglingar på Singöfjärden, Singösexan, i ett 

samarrangemang med Östhammars Segelsällskap. Samlingspunkt före och efter evene-

mangen är ÖSS klubbholme Bergskär. Starten sker sedan en bit österut där leden öpp-

nar sig och Singöfjärden tar vid. 
 

Vårens Singösexa, som skulle gått den 14 juni, blev inställd. Det blåste styv kuling 

över Singöfjärden, för mycket för en trevlig lördag till sjöss! 
 

Höstens Singösexa genomfördes däremot programenligt den 30 augusti. Nu var vädret 

drägligt, sol på eftermiddagen och seglingsvänliga vindar. Fyra båtar deltog och årets 

segrare var familjen Anneli Rosén, Mikael Christiansson i en Albin Viggen. De seg-

lade 20,27 M efter SRS-korrektion, en klart rimligare distans jämfört med Höst-

kvartens segrare som nådde 7,32 M på 6 timmar! 
 

Efter alla Kvartar och Sexor sker samling direkt för resultatuträkning och gratis fika 

med korv, kaffe och tilltugg. Syftet är att deltagarna ska få en stund tillsammans där 

man både kan lära känna andra seglare, diskutera planering och prata om Kryssar-

klubbens profilfrågor, främst utfärder och eskadrar. Det är inget krav på medlemskap i 

Kryssarklubben för att deltaga, utan 6-timmarsevenemangen är tänkta som ett sätt för 

Uppsalakretsen att visa upp sig inför en bredare publik. För ytterligare information om 

Kvartar och Sexor, se kretsens hemsida! 

 

Hamn och farled  
 

Ansvarig ledamot: Allan Pettersson 
 

Övrig ledamot: Jan Olsson 
 

Kommittén har under året placerat ut en ny kryssarklubbsboj, Uppsalakretsens första 

sedan lång tid tillbaka. Bojen är placerad utanför Skokloster, i position N 59° 42,360´, 

E 017° 37,566´. 

 

75-årsfirande 
 

Under året har 75-årsfirandet uppmärksammats på olika sätt. En stor tilldragelse var 

jubileumsfesten den 5 april 2014. Vid denna fest deltog 42 personer, inklusive inbjud-

na från riksföreningen och från båtklubbarna i närheten som vi samarbetar med.  

 

von Kraemerska priset 
 

von Kraemerska priset tilldelas en person eller organisation som har gjort insatser av 

särskilt stor betydelse för båtlivet inom kretsens verksamhetsområde. Priset har endast 

utdelats en gång tidigare, till Tony Wärdig. 
 

I samband med jubileumsfesten fick kretsen ytterligare två pristagare. 
 

Britta Nylander tilldelades von Kraemerska priset med motiveringen:  

Britta Nylander har svarat för en stor och framgångsrik insats i Svenska Kryssar-

klubbens Uppsalakrets genom långvarigt arbete på flera styrelseposter, bland annat 

som redaktör för 54 nummer av Kretsnytt. På ett hjälpsamt och beredvilligt sätt har 
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hon i kamratlig anda starkt bidragit till att mycket av kretsens verksamhet fungerat 

samt till trivseln och samhörigheten bland medlemmarna. 
 

Bengt-Åke Nylander tilldelades priset med motiveringen:  

Bengt-Åke Nylander har ett långt och gediget arbete bakom sig i Svenska Kryssar-

klubbens Uppsalakrets med ett flertal styrelseuppgifter, bland annat som dess ord-

förande under ett stort antal år. Han har under denna tid på ett mycket positivt sätt 

präglat den långsiktiga verksamheten. Han har också starkt bidragit till såväl det 

vardagliga arbetets kamratskap och trivsel som till kretsens arrangemang för fest och 

gemenskap. 

 

Jubileumsskrift 
 

Vid jubileumsfesten presenterades kretsens jubileumsbok Mot nya färdmål. Det första 

exemplaret av denna överlämnades till SXK riksförening, representerad av Gunilla 

Ekholm. Boken är på 160 sidor i färg och bunden i hårda pärmar. Redaktör för boken 

har varit Hans Norman. 
 

Boken ger en historisk tillbakablick på Uppsalakretsens tillblivelse år 1938, innehåller 

en skildring av den tidigare sjöfarten på Fyrisån och norra Mälaren samt beskriver hur 

intresset för båtsport växt fram i Sverige och särskilt i Uppsalatrakten.  
 

Här behandlas kretsens första skede samt de initiativ som togs för det kommande 

arbetet. Sedan följer redogörelser för hur kretsens organisation utformats, hur kontakt-

kanaler till medlemmarna skapats samt hur samarbetet med riksföreningen Svenska 

Kryssarklubben bedrivits genom åren.  
 

I en del av boken skildras ganska ingående verksamheten inom kretsens olika kom-

mittéer, 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.  
 

Boken avslutas med en sammanställning över 100 hamnar och förtöjningsplatser för 

fritidsbåtar i Mälaren. 
 

Arbetet med boken har skett helt genom ideella insatser av kretsens medlemmar.  
 

Boken trycktes av Wikströms Tryckeri AB, Uppsala, som gav oss många goda råd 

under arbetet och slutligen lyckades åstadkomma precis den bok vi hade önskat oss. 
 

Tryckningen möjliggjordes bland annat genom ett bidrag från Stiftelsen Konung 

Gustav VI Adolfs fond för Svensk Kultur. 
 

Kretsens medlemmar (”huvudmedlemmar”) har kunnat hämta sin bok hos Hjertmans, 

Uppsala, eller vid klubbaftnar. En del medlemmar har föredragit att få sin bok via 

posten, varvid fraktkostnad erlagts. 
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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 Segel Sällskap för välvilligt upplåtande 

av sitt klubbhus för våra klubbaftnar.  
 

Styrelsen tackar också 

Wikströms Tryckeri AB för gott samarbete vid framställandet av 

jubileumsboken Mot nya färdmål 
 

Stiftelsen Konung Gustav VI Adolfs fond för Svensk Kultur för bidrag till 

tryckningen av Mot nya färdmål 
 

Europoint Networking AB för upplåtelse av lokal för våra 

styrelsesammanträden 
 

Ekolns Segelklubb för upplåtelse av sitt klubbhus för 6-timmarsseglingarna  
 

Örsundsbro Båtklubb för gott samarbete vid vårt båtmöte i Örsundsbro  
 

vår hyresvärd, bostadsrättsföreningen Fålhagen för gott samarbete under året 
 

leverantörer av bilder till jubileumsboken, 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 2014 

 

 

 

 

Lennart Beckman  Bengt Callmer  
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Svenska Kryssarklubben Uppsalakretsen 
  

      

      RESULTATRÄKNING     1 september 2013 - 31 augusti 2014      

      

 

         2014 
 

         2013 

 
Intäkter Kostnader 

 

Intäkter Kostnader 

Kretsavgifter 19854 
  

18852 0 

SXK bidrag 17800 
  

15900 0 

Kretsnytt 10500 18678 
 

11000 16997 

Klubbaftnar 3971 10614 
 

8000 5668 

Jubileumsskrift 27596 70806 
   Jubileumsfest 10200 14262 
   Styrelse 

 
2046 

 
0 1373 

Båtmöten 
 

8861 
 

0 6010 

Eskader, 6/24 tim 690 4022 
 

1500 1484 

Hamn och farled 
 

3267 
   Övrig info, utb, styr, fkn 

 
793 

 
0 1233 

Funktionärsträffar mm 
   

0 9173 

Lokalkostnader m m 
 

2410 
 

0 5152 

Årsmöte 
 

949 
 

0 563 

Gåvor SSRS mm 
 

1802 
 

0 0 

Ränteintäkter 28 
  

73 0 

Jubileumsreserv 75 år 31000 
   

7000 

Porto mm. 
    

464 

      Årets resultat   -16871     208 

 

121639 121639 
 

55325 55325 

      

      
BALANSRÄKNING 2014-08-31 

   

      Tillgångar 

  
Skulder och eget kapital 

 Lager  2 463 
 

Övriga skulder 
 

136 

Fordringar 1 
 

Jubileumsreserv 
 

0 

Plusgiro  34 970 
    Bank 2 774 
 

Ingående eget kapital 
 

56 943 

      Årets resultat   -16 871 

 
40 208 

   

40 208 

      

      Nils Morén 

     Kassaförvaltare 
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Förslag till revidering av kretsens stadgar 

 
Nuvarande text Ny text 
§ 3. Kretsavgifter 

Årsavgift till kretsen fastställes av årsmötet. 

 

Den som är ständig medlem i riksföreningen 

äger bliva ständig medlem även i kretsen. 

 

Årsavgift härför fastställes av årsmötet. 

 

Beträffande årsavgifternas inbetalande gäller 

vad som i riksföreningens stadgar § 2 är 

angivet. 

§ 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.) 

§ 9. Årsmöte 

- - - - - 

- - - - - 

9. Utseende av kretsens representant jämlikt 

§ 17 sista stycket i riksföreningens stadgar 

samt personlig suppleant för denna. 

- - - - - 

- - - - - 

§ 9. Årsmöte 

- - - - - 

- - - - - 

9. Utseende av kretsens representant i 

Kryssarklubbens Rådslag. 

(Övriga stycken i § 9 oförändrade.) 
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 2014-10-14 

 Styrelsen 

 

 

 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för Svenska 

Kryssarklubbens Uppsalakrets verksamhetsåret 2014–2015. 
 

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 sam-

verka med myndigheter och andra sammanslutningar. 

 

KRETSENS SÄRSKILDA INRIKTNING UNDER VERKSAMHETSÅRET 
 

Uppsalakretsens verksamhet ska utgå från dess medlemmar. Verksamheten ska initieras, pla-

neras och genomföras av kretsens kommittéer med administrativt och ekonomiskt stöd av sty-

relsen 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.  

 

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. 
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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, program-

verksamhet, eskader, 6-timmarsverksamhet, information, utbildning, hamn- och farled och 

service och omfatta följande verksamhetsområden: 

 

1 KOMMITTÉ FÖR ESKADERVERKSAMHET 
 

Eskaderverksamheten ska vidmakthållas genom arrangerande av eskadrar av olika svårighets-

grad 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 
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kretsens utbildningsinsatser i form av kurser, pröva-på-dagar och praktikpass. För program- 

och utbildningsverksamheten ska särskild plan upprättas. 

 

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 upp-

märksammas i samråd med eskaderkommittén.  

 

 Påminnelseregister 
 

Kommittén ska upprätta och vidmakthålla adressregister över de medlemmar som önskar på-

minnelse via e-post om kommitténs aktiviteter.  

 

3 KOMMITTÉ FÖR 6-TIMMARSSEGLING 
 

Kretsen ska under verksamhetsåret medverka till två 6-timmarsseglingar på Ekoln och två 6-

timmarsseglingar på Singöfjärden. 
 

Kommitténs 6-timmarsseglingar på Ekoln och Singöfjärden ska genomföras med målet att få 

fler att pröva på distansseglingskonceptet och deltagande i 6-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). 

 

  



17 

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 medlem-

marna 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 inkom-

mande post till kretsens funktionärer.  

 

Extern information 
 

Kommittén ska svara för marknadsföring av SXK och Uppsalakretsens 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 mark-

nadsföring 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 ska verka för att lägga ut fler SXK-bojar inom kretsens verksamhetsområden. 

 

 

 

Svenska Kryssarklubben 

Uppsalakretsen 

 

 

 

 

Lennart Beckman, ordförande   Bengt Callmer, sekreterare 
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Svenska Kryssarklubben 
 

 

Uppsalakretsen 
   

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

Styrelsens förslag till budget verksamhetsåret 2014-2015 

      
 

Intäkter 
     

 

      
 

Kretsavgifter 
 

19 000 

   
 

SXK bidrag 
 

18 000 

   
 

Kretsnytt,  
 

10 000 
   

 

Eskaderkommittén 
 

500 
   

 

Summa intäkter 
 

47 500 
   

 

      
 

      
 

Kostnader 
     

 

      
 

Lokalhyra 
 

2 500 
   

 

Kretsnytt 
 

18 000 
   

 

Klubbaftnar 
 

5 000 
   

 

Eskaderverksamhet 
 

3 000 
   

 

6/24-timmars 
 

3 000 
   

 
Övriga kommittéer, 

funktionärsträffar 6 000 
   

 

Båtmöte 
 

4 000 
   

 

Uppvaktning, gåvor 
 

2 000 
   

 

Styrelsens kostnader 
 

2 000 
   

 
Årsmöte kostnader 

 

1 000 
   

 

      
 

Summa kostnader 
 

46 500 
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Sammanställning inför valproceduren vid årsmötet 2014. 
 

 

 

Nuvarande funktionär Mandattiden utgår 

  

Lennart Beckman 2014 

 

Jan Simonson 2014 

Nils Morén 2014, avböjt omval 

Allan Pettersson 2015 

Hans Norman 2014, avböjt omval 

Tore Ericsson 2015 

Bengt Callmer 2015 

  

Suppleanter 

 

 

Jan Olsson 2014 

Per Nilson 2014 

Ebbe Johnsson 2015 

  

Revisorer ordinarie  

  

Jan Werner 2014, avböjt omval 

Bo Anjou 2014 

  

Revisorssuppleant  

  

Bo Johansson 2014 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Svenska Kryssarklubben, 

Uppsalakretsen 

c/o Lennart Beckman 

Henry Säldes väg 7 

756 43 Uppsala 

e-post: uppsalakretsen@sxk.se 

Webbplats: www.sxk.se/alla_kretsar 

PlusGiro: 17 10 94-6 


