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Svenska Kryssarklubbens Uppsalakrets 77:e årsmöte 
 

Måndag den 2 november 2015 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 Utseende av kretsens representant i Kryssarklubbens Rådslag. 
 
 15 Inkomna ärenden enligt 7 § i stadgarna.  
 
16  Information. 
 
 17 Avslutning av årsmötesförhandlingarna.  

  



 

 
 

 

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2014–2015 
 

Styrelsen för Svenska kryssarklubbens Uppsalakrets får härmed avge följande be-

rättelse för verksamheten under tiden 1 september 2014 – 31 augusti 2015, kretsens 

sjuttiosjunde verksamhetsår. 

 

Styrelsen 
 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 
 

Ordförande Lennart Beckman 

Vice ordförande Jan Simonson 

Sekreterare Bengt Callmer  

Skattmästare Håkan Nilsson 
 

Övriga ordinarie ledamöter: 

 Allan Pettersson 

 Tore Ericsson 

 Jan Olsson 
 

Suppleanter: 

 Per Nilson  

 Ebbe Johnson 

 Kersti Rask 

 

Styrelsen har varit representerad i SXK enligt följande: 
 

Informationsnämnden Per Nilson 

24-timmarsnämnden Tore Ericsson 

Utbildningsnämnden Ebbe Johnson  

Eskadernämnden  Jan Simonson  

 

Styrelsen har varit representerad i USFS styrelse genom Allan Pettersson. 

 

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 2015-08-31 hänvisas till bilagda 

resultat- och balansräkning.  
 

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

på  3 421 SEK. 
 

Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning.  

 

Lokal 
 

Kretsen förhyr förråd av bostadsrättsföreningen Fålhagen i fastigheten Norrtäljegatan 

42 B i Uppsala. 

 

Medlemsutveckling  
 

Vid verksamhetsårets utgång uppgick medlemsantalet till 584 varav 270 

familjemedlemmar, vilket är en ökning med 10 medlemmar sedan föregående 

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 

2015 584 

 

Kretsens årsmöte 
 

Kretsens ordinarie årsmöte, det sjuttiosjätte, avhölls den 3 november 2014 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 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. Infor-

mationsmaterial om kretsen har distribuerats vid båtmässan Allt för sjön. Vid 

arrangemanget Öppen hamn på nationaldagen i Uppsala hamn distribuerades till 

allmänheten informationsmaterial om SXK och Uppsalakretsen. 

 

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-timmars-

seglingar har införts. Hemsidan har skötts av Jan Simonson. 

 

Jubileumsboken 
 

I samband med att kretsen firade 75-årsjubileum utgavs år 2014 jubileumsboken Mot 

nya färdmål. Denna utdelades till kretsens medlemmar och andra intresserade. De som 

blivit nya medlemmar i kretsen under året har fått jubileumsboken tillsänd. 

 

Eskaderkommittén  
 

Ansvarig styrelseledamot: Jan Simonson 

 

Övriga ledamöter:  Bengt Everitt 

  Hans Norman 

  Kersti Rask 

  Mats Pettersson 
 

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

(Lilla båtmötet), en på Mälaren samt en längre, i år en segling runt Åland och i Skär-

gårdshavet. På grund av litet deltagarintresse kom inte Mälareskadern att genomföras. 
 

Lilla båtmötet i Örsundsbro 30 maj genomfördes liksom i fjol som både en mini-

eskader och en middag för kretsens funktionärer. Välsmakande mat hade ordnats av 

Anders Juhlin, men det sedvanliga partytältet kunde inte komma till användning. 



 

Vädrets makter vill annorlunda detta år. Hamnens klubbstuga fick användas, och 

visade sig vara rymlig nog. Liksom i fjol underhölls deltagarna av sjöanknuten vissång 

till gitarr och ukulele. Hemseglingen genomfördes i rejäla vindar, dock till största 

delen slör, vilket gav god fart.  

 

Skärgårdshavseskadern 2015 

Den 29 juni samlades deltagarna i Uppsalakretsens Ålandseskader vid Långskär, som 

ligger en bit söder om Söderarms fyr. Eskadern bestod av 7 båtar: Alice, Delphie, 

L’Alizé, Pipaluk, Shangri-La, Vildanden och Vitesse. Vi lade till vid bryggan på 

Långskär som erbjuder bra skydd för alla vindar utom från norr. Långskär var tidigare 

militärt skyddsområde, varför många kanske inte känner till just den ön. Ledare för 

eskadern var skepparen på Vitesse Jan Simonson med bistånd av hustru Åsa. Framåt 

kvällningen bjöds eskadern på välkomstdryck med dito läckra tilltugg. 
 

Eskaderdeltagarna presenterade sig för varandra och planerna inför första dagens 

segling diskuterades. Överseglingen till Rödhamn på Åland gjordes i bra vind, 8–9 m/s 

från nord, vilket innebar härlig segling. Gästhamnen på Rödhamn var inte riktigt full, 

men det var ganska många båtar inne när eskadern så småningom hade anlänt. Vi 

passade på att titta på museet som finns på ön och vi beställde också ”semlor”, vilket i 

det här fallet är färska frukostbullar som levereras till båten på morgonen. Gott! 
 

Nästa etapp gick till Kökar och då via en gammal skutled som var ny för många 

eskaderdeltagare. Det var en härlig känsla att gå i en på sina ställen mycket trång, inte 

utprickad, farled. På Kökar låg eskadern i Sandvik, där vi stannade två nätter. Bastu-

bad, besök i kyrkan och den gamla klosterruinen samt en tur till Källskär ingick i pro-

grammet. Efter Kökar vidtog ytterligare en gammal skutled som tog oss till Österskär. 

Bra väder med behaglig akterlig vind gjorde sitt till att hålla humöret på topp. Vi visste 

inte då att varma, behagliga vindar i ryggen skulle komma att lysa med sin frånvaro 

under större delen av resan. På Österskär intogs en gemensam middag (Åsa hade 

skrapat potatis till hela eskadern!) i form av pinfärsk abborre som tillhandahölls av 

gästhamnsvärden.  
 

En vanlig dagsetapp för eskadern var ca 20 nm, några etapper lite längre, någon 

kortare. Vi hade också ett antal liggedagar vilket är bra att ha då vädret inte alltid 

inbjuder till säker segling. 
 

Efter Österskär seglade vi söderut, till Jurmo. På Jurmo hölls sedvanligt skeppsråd 

med introduktion av det traditionella schatullet (för att veta vad det innebär måste man 

segla eskader…). Fortfarande bra väder. Nästa anhalt blev Björkö. En naturhamn som 

ligger väl skyddad för alla vindar. På ön som inte är så stor finns en sötvattenssjö där 

många av oss passade på att bada. Skön omväxling till det saltare havet. Dagen därpå 

blev vädret inte fullt ut lika inbjudande som de tidigare dagarna. Mot eftermiddagen 

hade vi ganska besvärlig kryss i rak motvind som gick upp mot 12–13 m/s. Blött och 

kallt. Dagsetappen tog oss till Vänö där vi blev inblåsta i två dagar. Den lilla gäst-

hamnen blev full, ja mer än fullbelagd med båtar som låg tätt, och några låg bakom 

andra båtar. På Vänö finns ett fint kapell som är väl värt ett besök. Efter Vänö vidtog 

en ganska kort etapp till Kasnäs. En stor hamn med affär, restaurang och allt annat 

som tillhör en modern gästhamn. Men, kanske inte lika mycket gemyt, eller känsla, 



 

som i de flesta andra hamnar vi besökte. I Kasnäs fick ett par båtar också nya gastar. 

En bra fördel med Ålands skärgård är att besättningsbyte kan ske i stort sett var som 

helst tack vare fina kommunikationer. 
 

Brännskär som ligger nordväst om Kasnäs är en mycket trevlig gästhamn. Lite utsatt 

läge kanske för hårda västliga och ostliga vindar. Vi badade bastu i en sprillans ny 

bastu som ligger på öns nordsida, det finns också ett trevligt kafé. Man har även en 

liten samling små träbåtar som kan vara intressant att se. Nästa anhalt blev Korpo-

ström. Seglingen hit blev en ganska segdragen historia med avtagande vindar och bit-

vis ett stilla regn. Vi låg två dagar i Korpoström som har affär och trevlig restaurang 

som ligger alldeles nere vid vattnet. Här såg vi imponerade på hur en stor skuta mycket 

skickligt manövrerades rakt in i hamnen och lade till precis utanför hamnkrogen. Nu 

blev vädret sämre för oss som skulle segla västerut, med ganska hårda vindar. Eska-

dern (inte riktigt alla) vände när vi mötte hårda vindar ute på fjärden. Vi skulle gå till 

Lappo över en del mycket öppna vatten och väl tillbaks i Korpoström lades några 

alternativa färdvägar upp innan vi på nytt gav oss iväg. Nu gick det bättre och det blev 

en lång dag för flera båtar innan vi kom fram till Lappo. En trevlig gästhamn och här 

finns också en mycket bra krog som kan rekommenderas.  
 

Nästa etapp blev ganska kort, 16 nm till Enklinge. Här besökte vi ett annorlunda hem-

bygdsmuseum. En gård där allt finns bevarat från gamla tider och med en mycket 

kunnig ciceron fick vi en fin inblick i hur livet gestaltades för skärgårdsborna förr i 

tiden. Vi badade naturligtvis bastu också i Enklinge. Det var en liten bastuflotte, och 

när vi fyllde den trodde man nästan den skulle kapsejsa, vilket lyckligtvis inte in-

träffade. Glada Laxen att, en mycket välkänd skärgårdskrog, ligger bara någon distans-

minut från Enklinge och här hade eskadern beställt bord och hamnplats. Vi åt natur-

ligtvis fisk som sig bör. Innan maten klättrade många av oss upp i tornet (ett tidigare 

sjöbevakningstorn). Totalt 134 trappsteg med en hisnande utsikt som belöning för 

klättringen. 
 

Bomarsunds fästning är ett måste för den historiskt intresserade. Här finns också en 

enkel men trevlig gästhamn. Seglingen dit inleddes i stiltje men efterhand fick vi vind 

(och regn) men på kvällen mycket bra väder. Vi besökte fästningen som byggdes av 

Ryssland som en viktig stödjepunkt på Åland och raserades av en kombinerad engelsk-

fransk eskader under Krimkriget. Från Bomarsund gick vi för motor i ett tidvis stilla 

regn upp längs Ålands norra sida till Djupviken, som sticker långt in och som ger ut-

märkt skydd för alla vindar. Väl på plats möttes vi av ett kraftigt åskväder och här åkte 

improviserade åskledare i form av startkablar fram på några båtar. På natten friskade 

vinden i rejält från norr. Väderprognoserna lovade avtagande vind, och inne i vår 

skyddade vik märkte man inte mycket av ovädret. Vi gav oss iväg framåt förmiddagen 

nästa dag och mötte då kraftig sjö och hård vind, 12–15 m/s. En av eskaderdeltagarna 

berättade att ”på vår GPS såg vi att vi stundtals loggade noll knop”. Men ganska snart 

kunde vi svänga söderut och segla resten av dagsetappen till Käringsund i sol och 

avtagande vind. Tanken var att vi skulle avsluta med att ta en turbåt till Märkets fyr, 

men sjögången bedömdes som alltför besvärlig varför den turen blev inställd. 

Eskadern avslutades den 19 juli i Käringsund. 
 



 

En annan eskaderdeltagare skrev: ”Undertecknad har aldrig tidigare seglat vare sig till 

Åland, eller i eskader. Det blev en mycket härlig upplevelse. Att se Ålands skärgård 

som jag bara sett små delar av tidigare och att göra det tillsammans med andra seglare 

i en eskader var fantastiskt. Det blev så bra, inte för stor, inte för liten grupp. Inte för 

kort, inte för lång tur. Jag seglar mycket gärna i fler eskadrar och kan bara 

rekommendera andra seglare att göra samma sak”. 

 

Program- och utbildningskommittén 
 

Ansvarig styrelseledamot: Ebbe Johnson 
 

Övriga ledamöter:  Jan Simonson 

  Lennart Beckman 
 

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

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

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

årets klubbaftnar var 251. 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 2014 
 

6 oktober Svenska Kryssarklubbens Seglarkola med Casper Vrede 
 

4 november Årsmöte (Information från Sjöräddningssällskapet inställt) 
 

1 december Erja och Lars Ödmark berättade om sin långsegling med 

Ambika 

 

Våren 2015 
 

12 januari Segling till och i Medelhavet med Bo Holmström 
 

9 februari Sjöräddningssällskapet, SSRS, med Håkan Wandebäck  
 

16 mars Segling i Engelska Kanalen med Håkan Nilson samt utbyte av 

erfarenheter och tips om nya hamnar från Gävle till Sundsvall  
 

13 april Besök hos Hjertmans med rabatt och kaffe 
 

30 maj Örsundsbroeskader och funktionärsträff. Se även under 

Eskaderkommittén. 

 

6/12/24-timmarskommittén 
 

Ansvarig ledamot:  Tore Ericsson 
 

Övriga ledamöter: Mikael Christiansson 

 Per-Ola Frid 

 Bo Johansson 

 Kjell Lindberg 



 

 Kjell Pernestål 

 Tollef Stub 
 

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, som skulle ägt rum den 7 juni, blev inställd på grund av alldeles för hårda 

vindar, en av de allra blåsigaste dagarna sommaren 2015. 
 

Höstkvarten seglades den 13 september. Nu var vindarna friska men lämpliga för 

behaglig segling. Deltagarantalet nådde ett nytt rekord, 16 stycken. Vinnaren 2015 

blev Tony Karlsson i sin Athena 34. Därmed fick han sin andra inteckning i vand-

ringspriset, ett mässingsfat. Han vann även 2013. 
 

Singösexan seglades på våren den 27 juni med fyra deltagande båtar. Höstens Singö-

sexa gick av stapeln den 29 augusti. Sju båtar deltog i friska vindar men med en klar-

blå himmel. Per-Ola Frid som seglar en Comfort 30 vann både vårens och höstens 

Singösexa. 
 

Vad gäller SXK:s traditionella 12/24-timmars seglingar så administreras de på egent-

liga Mälaren (söder om Stäket) numera helt av Väster Mälarkretsen. Under senare tid 

har intresset för att deltaga varit i det närmaste obefintligt. Det traditionella syftet med 

12/24-timmars, en övning i navigation, seglingskunskap och ruttplanering, passar nog 

ganska illa på små sjöar som Mälaren, nu då nästan alla båtar är utrustade med GPS-

instrument. Att deltagarna inte heller träffas efteråt (det finns flera olika start- och 

målplatser) minskar nog också intresset för att deltaga. Uppsalakretsens 6-timmars-

seglingar både på Ekoln och på Singöfjärden visar dock glädjande allt större attrak-

tionsgrad. Orsaken kan vara det sociala upplägget. 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 seg-

lare, diskutera planering och prata om Kryssarklubbens 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 hem-

sida! 
 

För att ytterligare öka intresset för 6-timmars och Uppsalakretsens profilfrågor an-

ordnar kommittén ett julbord för 6-timmarsdeltagare men även övriga. Syftet är som 

på 6-timmars att sprida information om Uppsalakretsens verksamhet och ge infor-

mation om kommande evenemang. Fjolårets julbord, 141206, ägde rum i USS klubb-

hus med i det närmaste maximalt antal deltagare. Av säkerhetsskäl har vi begränsat 

deltagarantalet till 40 st. 

 

Hamn och farled  
 

Ansvarig ledamot Allan Pettersson 
 

Övriga ledamöter Jan Olsson 

 Håkan Nilsson 



 

 

Uppsalakretsen har fått ett välvilligt tillstånd av fastighetsägaren Antonia Ax:son 

Johnson att lägga ut en boj vid vattnet vid Sladdarön söder om Gräsö vid Öregrund. 

Ungefärlig position blir N 60 16,79  O 18 36,04. Bojen kommer att ligga väl skyddad 

men nära farleden mellan Singö och Öregrund.  
 

Detta blir kretsens andra boj, och den första i skärgårdsvattnen.  

 

Samarbete med Svenska Fyrsällskapet 
 

Under verksamhetsåret har Uppsalakretsen inlett ett samarbete med Svenska Fyr-

sällskapet som under våren startade en programkommitté i Uppland. Samarbetet tar sig 

främst uttryck i att Fyrsällskapets medlemmar inbjuds till Uppsalakretsens program-

aktiviteter och vice versa. 
 

Vi har haft glädjen att se medlemmar i Fyrsällskapet på våra möten under våren och 

samtidigt haft information på vår hemsida och i kretstidningen om Fyrsällskapets 

verksamhet. Denna har främst bestått av en föreläsning med titeln ”Från Pharos i 

Alexandria till Roslagens fyrar” den 19 maj och en utflykt till Svartklubbens fyr den 

29 augusti. En planerad resa till Märket fick ställas in då försvaret nekade tillstånd. 

 

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 Uppsala Segelsällskap för välvilligt upplåtande 

av sitt klubbhus för våra klubbaftnar och styrelsemöten.  
 

Styrelsen tackar också 
 

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. 
 

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 2015 

 

 

 

Lennart Beckman  Bengt Callmer  

  



 

Svenska Kryssarklubben Uppsalakretsen 
  

      

      RESULTATRÄKNING     1 september 2014 - 31 augusti 2015      

      

 

         2015 
 

         2014 

 
Intäkter Kostnader 

 

Intäkter Kostnader 

SXK bidrag 37892 
  

37654 
 Kretsnytt 1750 20496 

 
10500 18678 

Klubbaftnar 
 

9819 
 

3971 10614 

Jubileumsskrift 1878 
  

27596 70806 

Jubileumsfest 
   

10200 14262 

Styrelse 
 

1174 
  

2046 

Båtmöte 1750 8053 
  

8861 

Eskader, 6/24 tim 3460 3765 
 

690 4022 

Hamn och farled 
    

3267 

Övrig info, utb, styr, fkn 120 
   

793 

Lokalkostnader m m 
    

2410 

Årsmöte 
    

949 

Gåvor, medlemsavgifter 
 

200 
  

1802 

Ränta, bank 9 464 
 

28 
 Jubileumsreserv 75 år 

   
31000 

 Porto, tele, programvaror 2315 70 
   Lagerinventering 

 
1714 

   

      Årets resultat   3421     -16871 

 

49174 49174 
 

121639 121639 

      

      
BALANSRÄKNING 2015-08-31 

   

      Tillgångar 

  
Skulder och eget kapital 

 Lager  750 
 

Kortfristiga skulder 
 

9953,78 

Fordringar 0 
 

Övriga skulder 
 

136 

Plusgiro 50 049 
 

Ingående eget kapital 
 

40 072 

Bank 2 784   Årets resultat   3 421 

 

53 582 
   

53 582 

      

      
Håkan Nilsson 

     Kassaförvaltare 
      



 

  



 

 
  2015-10-15 

 Styrelsen 

 

 

 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för Svenska 

Kryssarklubbens Uppsalakrets verksamhetsåret 2015-2016. 
 

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, 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. 

 



 

 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 

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 

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-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). 

 

  



 

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 

inkommande 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 

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

 

 

 

 

 

Svenska Kryssarklubben 

Uppsalakretsen 

 

 

 

 

Lennart Beckman, ordförande   Bengt Callmer, sekreterare 

 

 

  



 

 
 

 

Förslag till budget för verksamhetsåret 2015–2016 
 

Intäkter 

Kretsavgifter och SXK-

bidrag 
36 400 

Kretsnytt   1 750 

Eskaderkommittén   3 000 

6/12/24-timmars      500 

Hamn och farled   2 000 

Försäljning 

jubileumsböcker 
     350 

Summa 44 000 

 

Kostnader 

Kretsnytt 17 000 

Klubbaftnar   6 000 

Eskaderkommittén   4 000 

6/12/24-timmars      500 

Möten, kommittéer och 

funktionärsträffar (inkl 

Örsundsbro) 

  6 000 

Hamn och farled   7 000 

Styrelsens kostnader   2 000 

Årsmöteskostnader   1 500 

Summa 44 000 

 
  



 

 
 

 

Sammanställning inför valproceduren vid årsmötet 2015. 
 

 

 

Nuvarande funktionär Mandattiden utgår 

  

Lennart Beckman 2015 

 

Jan Simonson 2016 

Håkan Nilsson 2016 

Allan Pettersson 2015 

Jan Olsson 2016 

Tore Ericsson 2015 

Bengt Callmer 2015 

  

Suppleanter 

 

 

Ebbe Johnsson 2015 

Per Nilson 2015 

Kersti Rask 2015 

  

Revisorer ordinarie  

  

Bo Anjou 2015 

Klas Innerstedt 2015 

  

Revisorssuppleant  

  

Bo Johansson 2015 

Jan Werner 2015 
 
  



 

 



 

 

 

 


