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Svenska Kryssarklubbens Uppsalakrets 78:e årsmöte
Måndag den 7 november 2016 kl. 19.00

FÖRSLAG TILL 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

Utseende av kretsens representant i Kryssarklubbens Rådslag.

15

Inkomna ärenden enligt 7 § i stadgarna.

16

Information.

17

Avslutning av årsmötesförhandlingarna.
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Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2015–2016
Styrelsen för Svenska kryssarklubbens Uppsalakrets får härmed avge följande berättelse för
verksamheten under tiden 1 september 2015 – 31 augusti 2016, kretsens sjuttioåttonde verksamhetsår.

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

Lennart Beckman
Jan Simonson
Ebbe Johnson
Håkan Nilsson

Övriga ordinarie ledamöter:
Allan Pettersson
Tore Ericsson
Jan Olsson
Per Nilson
Suppleanter:
Kersti Rask
Kurt Sjöberg
Styrelsen har varit representerad i SXK enligt följande:
Informationsnämnden
24-timmarsnämnden
Utbildningsnämnden
Eskadernämnden

Per Nilson
Tore Ericsson
Ebbe Johnson
Jan Simonson

Styrelsen har varit representerad i USFS styrelse genom Allan Pettersson och Kurt Sjöberg.
Styrelsen har under året hållit sju protokollförda sammanträden. I ärenden av brådskande natur har
styrelsen haft överläggningar under hand.

Ekonomi
Beträffande kretsens ekonomiska ställning per 2016-08-31 hänvisas till bilagda resultat- och
balansräkning.
Av resultat- och balansräkningen framgår att verksamhetsåret slutat med ett underskott på 1 224 SEK.
Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning.

Lokal
Kretsen förhyr förråd av bostadsrättsföreningen Fålhagen 25:8 i fastigheten Norrtäljegatan 42 B i
Uppsala.
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Medlemsutveckling
Vid verksamhetsårets utgång uppgick medlemsantalet till 589 varav 271 familjemedlemmar, vilket är
en ökning med 5 medlemmar sedan föregående verksamhetsår.
Medlemsutvecklingen under 2000-talet har varit:
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

550
571
541
554
569
558
560
567
611
600
613
587
562
573
574
584
589

Kretsens årsmöte
Kretsens ordinarie årsmöte, det sjuttiosjunde, avhölls den 2 november 2015 i Upsala Segel Sällskaps
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. Informationsmaterial om kretsen har distribuerats vid båtmässan
Allt för sjön. Vid kretsens klubbaftnar har intresserade kunnat erhålla information om Svenska
kryssarklubben.
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-timmarsseglingar har införts. Hemsidan har
skötts av Jan Simonson.
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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 verksamhetsåret har fått jubileumsboken tillsänd.

Eskaderkommittén
Ansvarig styrelseledamot:

Jan Simonson

Övriga ledamöter:

Bengt Everitt
Ebbe Johnson
Håkan Nilsson
Kersti Rask

Tre eskaderseglingar hade planerats, liksom tidigare somrar: en till Örsundsbro (Lilla båtmötet), en på
Mälaren samt en längre, i år en segling längs Jungfrukusten.
Lilla båtmötet i Örsundsbro 28 maj genomfördes liksom 2015 som både en minieskader och en
middag för kretsens funktionärer. Välsmakande mat hade ordnats av Anders Juhlin. Liksom tidigare år
underhölls deltagarna av sjöanknuten vissång till gitarr och ukulele. Kvällen blev som vanligt
uppskattad och samlade ett drygt tjugotal deltagare.
Mälareskadern genomfördes under en vecka i mitten av augusti. Inget regn men en ordentligt blåsig
vecka blev det för de två båtar som genomförde seglingen.
Höjdpunkten denna vecka blev vistelsen i Mariefred. Först – alltid skönt med en bra hamn då vindarna
blir lite väl kraftiga.
En guidad visning av Gripsholms slott och en skön promenad i det stora hjorthägnet intill slottet stod
bland annat på programmet. Stadspromenader i denna vackra lilla stad är naturligtvis också ett måste,
där gästhamnen ligger centralt.
Rosersberg besöktes – på grund av vädret – både på ut- och hemresan. Även där blev det en
uppskattad guidad slottsvisning med efterföljande långpromenad i slottsskogen.
Några fina klubbhamnar fick också besök – bland andra Älghornsudde och Norrsundet – båda belägna
på Färingsö.
Efter en veckas segling på Mälaren återvände båtar med besättning till hemmahamnen i Uppsala och
eskaderseglingen avslutades!
Havseskadern gick till Jungfrukusten, upp till Hudiksvall. Temat för eskadern var ”I Gävlefiskarnas
Spår”. Sex båtar deltog; L’Alizé, Marlen II, Pipaluk, Alice, Vildanden och Delphie II. Eskaderledare
var Håkan Nilsson, kretsens skattmästare med ett gediget förflutet i de farvatten där eskadern seglade.
Seglingen började den 3 juli på Bergskär, Östhammars Segelsällskaps uthamn. Där tog eskadern också
sina första bottenkänningar (fler skulle komma!) då flera båtar hade svårigheter att lirka sig in till
bryggan i den starka pålandsvinden. Snabbt togs beslutet att förlägga uppstarten till Östhammar, bara
5–6 sjömil bort.
Första natthamn efter Östhammar blev Ängskärsklubb. Lite besvärlig angöring (mycket sten...) men en
bra hamn med intressant historia: Härifrån skeppades järn från Lövsta under många år, inte bara järn
men också malm och eskadern skulle senare möta malm från Uppland långt inne i Hälsinglands
skogar!
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Efter Ängskär seglade vi över Gävlebukten till Granskär och Huseliiharen. Båda bra hamnar (Granskär
med flera SXK-bojar). Huseliiharen på bekvämt bussavstånd till Gävle för den som behöver bunkra
mat och annat.
Synskär är en gammal lotsplats med bra brygga men inga andra bekvämligheter. Också här besvärlig
angöring men vi hade fått mycket bra instruktioner av eskaderledaren så alla kom in utan problem.
Mycket fin ö!
Storjungfrun (som har gett namn till Jungfrukusten) är naturligtvis ett måste för alla som seglar på
Norrlandskusten. Här besökte vi kapellet med anor från 1600 talet. Gävlefiskarna hade monopol på
fisket norr om Gävle, och eftersom fiskarna låg ute långa tider och kyrkoplikten gällde även fiskare,
måste kapell byggas på flera platser längs kusten. Flera av dessa kapell är välbevarade och används i
alla fall under vissa tider på året. Väl värda ett besök!
Nästa anhalt blev Klacksörarna, ligger lite utsatt för vind, men en trevlig hamn som också har en
SXK-boj. Härifrån är det inte långt till Skärså som har en mycket fin brygga (EU-stöd!) och en
förstklassig krog. Vi angjorde både brygga och krog. Återigen; besvärlig insegling och mycket trångt
inne i hamnen!
Sen seglade vi norrut till ”pärlan bland uthamnar”; Ravelgrund. Det är en klubbholme som först var ett
nästan privat projekt för några eldsjälar, men som nu är en uthamn för Hudiksvalls Segelsällskap.
Fantastisk ö, bra hamn (vatten och el behövs inte i alla hamnar!), fin bastu, härlig utsikt och
naturligtvis en stenig angöring. Jag tyckte mig höra en och annan grundkänning när vi gick in här! Vi
återkom lite senare till Ravelgrund, efter en sejour i Hudiksvall. Härifrån fortsatte eskadern per bil inåt
landet där vi bland annat besökte Movikens hytta som på sin tid förädlade järnmalm från Dannemora
gruva i Uppland. Cirkeln var sluten; malm från Ängskär skeppad upp till Hudiksvall, omlastad på
pråm och förädlad till järn i Moviken.
Vi hade också en givande stadsvandring i Hudiksvall med kunnig guide. Väl tillbaks till Ravelgrund
gjorde vi en avstickare till grannön, Kråkö där vi också tittade in i kapellet. Agö ligger också den nära
Ravelgrund. Vi stannade inte för natten, men promenerade genom skogen från hamnen till det gamla
fiskeläget och besökte naturligtvis också det vackra kapellet. Sista kvällen med hela gänget
tillbringades på favoriten Ravelgrund med knytkalas, goda historier och allt som därtill hörer.
Eskadern upplöstes dan därpå, då en båt fortsatte norrut (hela vägen!) och vi andra mer eller mindre
tillsammans seglade söderut.
Allt som allt en väldigt trevlig eskader. Mycket tack vare Håkan som kunnig, insatt, och med god
lokalkännedom hade lagt upp ett fint program. Och hur var seglingen? Bra, kanske inte så långa
etapper, men bra. Och vi hade mestadels tur med vädret. Och hur var det med grundkänningarna? Ja,
jag tror att all båtar fick sin beskärda del. Jag vet i alla fall att Delphie II (vår båt) tänjde lite på
farledsgränserna utanför Hudiksvall och (nästan) fastnade på en sandbank. Men det är en helt annan
historia.

Program- och utbildningskommittén
Ansvarig styrelseledamot:

Ebbe Johnson

Övriga ledamöter:

Jan Simonson
Lennart Beckman

Kommittén kompletterar den mera formella utbildningen, som sker hos studieförbunden, med föredrag
om aktuella ämnen. Under året har kommittén planerat och genomfört fem medlemsaktiviteter, eller
klubbaftnar. Det totala antalet deltagare under årets klubbaftnar var 199. 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. Som ett led i det nyligen inledda samarbetet
med Svenska Fyrsällskapet har vi nu en gemensam programkväll under året.
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Hösten 2015
2 november

Årsmöte. Efter årsmötet berättade jan Simonson och Ebbe Johnson om
eskadersegling.

30 november

Sven-Erik Andersson berättade i ord och bild om en annorlunda
långsegling med sin Hallberg Rassy 36 Nikoline: Från hemmahamnen i
Vadstena via Göta Kanal in i Finska viken till St Petersburg. Därifrån
uppströms i floden Neva, genom Ladoga och via Vitahavs-kanalen ut i
Vita Havet för att sedan runda Nordkap och segla hem längs Norges kust.

Våren 2016
11 januari

Kristian Hertzberg berättade om moderna tågvirken och deltagarna fick
pröva på att splitsa en flätad dyneemalina.

8 februari

Folk och händelser vid norra Roslagens fyrplatser, i samarbete med
Svenska fyrsällskapet. Dan Thunman, sällskapets sekreterare, höll ett
medryckande föredrag om fyrplatser som funnits men inte längre är i
bruk.

14 mars

Sjökortskväll med virtuell seglats längs Norrlandskusten.

14 april

Hjertmans klubbdag med kaffe, rabatter och leverantörsbesök.

28–29 maj

Örsundsbroeskader och funktionärsträff. Se även under
Eskaderkommittén.

6/12/24-timmarskommittén
Ansvarig ledamot:

Tore Ericsson

Övriga ledamöter:

Mikael Christiansson
Bo Johansson
Kjell Lindberg
Kjell Pernestål
Tollef Stub

Huvuddelen av Uppsalakretsens medlemmar bor nära Uppsala eller kring Singöfjärden. Därför var det
tidigare, då Uppsalakretsen tillsammans med Väster Mälarkretsen arrangerade 12/24-timmars
seglingar på egentliga Mälaren söder om Stäket, väldigt få deltagare från vår krets. Sedan flera år
arrangerar därför Väster Mälarkretsen helt själva 12/24-timmars på Mälaren. Evenemangen äger alltid
rum första helgen i september respektive juni. För mer information, se
www.sxk.se/content/vaster-malarkretsen eller välj i menyn på www.sxk.se.
Uppsalakretsen arrangerar i stället 6-timmarsseglingar på Ekoln och i Singöfjärden. Båda
evenemangen har blivit allt populärare med åren men tyvärr fick både Vår- och Höst-Singösexan
inställas på grund av allt för hårt väder. Det tycks ha blivit allt vanligare med hårda vindar och mycket
ombytligt väder under senare år. Är det bara en tillfällighet, en slump under några år, eller hänger det
ihop med den dokumenterade uppvärmningen som ägt rum under senare år?
Vårkvarten gick i år den 12 juni. Vindarna var svaga från NV till V vilket innebar kryss upp mot
Skarholmen i tävlingens slutskede. Tjugo båtar hade anmält sig och 17 fullföljde tävlingen, sannolikt
sommarens deltagarrekord för lokala seglingsarrangemang på Ekoln! Konceptet med många banben
som deltagaren själv väljer ut gör att tävlingen passar alla seglare, från kappseglare på elitnivå till
inbitna långfärdsseglare.
Höstkvarten ägde rum den 20 augusti med 15 anmälda båtar. Återigen var det rejält svaga vindar, 1–3
m/s vid starten kl 10 utanför ESK:s hamn. En vanlig kappsegling går inte att genomföra i så svaga
vindar, men för 6-timmars är det inget problem! Det tog 2 timmar för majoriteten av deltagarna att nå
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”Jägaren”, en sträcka på 1,73 M! Men ändå ville ingen ”kasta in handduken” så 14 fullföljde tävlingen
och efteråt var det idel glada miner.
Hösten 2015 deltog 16 båtar i Kvarten och på Höst-Singösexan ställde 7 båtar upp. Det är
uppenbarligen ingen tvekan om att 6-timmarskonceptet numera är känt och tilltalar många seglare.
Vanlig kappsegling har på senare tid blivit allt mer polariserad med elitseglare som deltar i nystartade
Allsvenskan och på RM/SM men nästan inga nybörjare på enkla kappseglingar på klubbnivå. Ett
undantag är just 6-timmars, här kan alla träffas. Konceptet passar synnerligen väl in i Kryssarklubbens
målsättning: vi ska både kunna segla långt, tryggt och effektivt. Det kräver planering, förutseende,
noggrann dokumentation och effektiv segling. Alla dessa komponenter tränas då man deltar i
Uppsalakretsens 6-timmars arrangemang! Genom att 6-timmarsseglingarna är öppna tävlingar utan
krav på medlemskap i SXK och dessutom gratis, är vår förhoppning att många seglare ska få
kännedom om Uppsalakretsens verksamhet och därigenom deltaga mer aktivt, helst som medlemmar,
vid klubbaftnar, eskadrar m m i framtiden.
Resultatlistor från våra evenemang finns på hemsidan och där finns också mer praktisk information
om 6-timmars konceptet. Dessutom finns det en artikel i På Kryss nr 4 2016 som handlar om 6timmars i Uppsalakretsens regi.
Det traditionella julbordet med tema 6-timmars och presentation av Uppsalakretsens övriga
verksamhet ägde rum den5 december till självkostnadspris. Eftersom vi får nyttja USS klubblokal
gratis, och tack vare att Anders Juhlin hjälper oss med cateringdelen, blir priset lågt och antalet
deltagare högt, denna gång 25 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 i vattnet vid Sladdarön söder om Gräsö vid Öregrund.
Denna kretsens andra boj lades ut den 10 maj på position 60° 16,764´ N; 18° 36,092´ E. Bojen ligger
väl skyddad i en vik norr om Sladdarön och söder om Tjärsholmen. Inseglingen sker enkelt från
farleden norr om Hummelgårdens fyr. Möjligen kan hård SV vind ge problem.
Bojen har enligt uppgift blivit uppskattad, inte minst som en smidig natthamn efter att Ålands hav har
korsats.
Detta är kretsens första boj i skärgårdsvattnen.

Samarbete med Svenska Fyrsällskapet
Under verksamhetsåret har Uppsalakretsen inlett ett samarbete med Svenska Fyrsällskapet, som under
våren 2015 startade en programkommitté i Uppland. Samarbetet tar sig främst uttryck i att
Fyrsällskapets medlemmar inbjuds till Uppsalakretsens programaktiviteter och vice versa.
Vi har haft glädjen att se medlemmar i Fyrsällskapet på våra möten och samtidigt haft information på
vår hemsida och i kretstidningen om Fyrsällskapets verksamhet. Denna har bland annat bestått av en
föreläsning med titeln ”Folk och händelser vid norra Roslagens fyrplatser” den 8 februari.

Styrelsens tack
Styrelsen framför ett varmt tack till funktionärer och ledare för ett gott arbete under året för kretsens
fortsatt framgångsrika verksamhet.
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Styrelsen uttrycker ett särskilt tack till Upsala Segel Sällskap 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 25:8 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 2016

Lennart Beckman

Ebbe Johnson
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Svenska Kryssarklubben Uppsalakretsen
RESULTATRÄKNING

1 september 2015 - 31 augusti 2016
2016

Intäkter Kostnader
SXK bidrag
Kretsnytt
Klubbaftnar
Jubileumsskrift
Styrelse
Båtmöte
Eskader, 6/24 tim
Hamn och farled
Övrig info, utb, styr, fkn
Lokalkostnader m m
Årsmöte
Gåvor, medlemsavgifter
Ränta, bank
Porto, tele, programvaror
Lagerinventering

2015
Intäkter

37872
1500

Kostnader

37892
20455

1750

4286
354

20496
9819

450

1878

819

1174

4295

10372

1750

8053

4990

6199

3460

3765

16871

16871
120
840
973
538

200

614

9

464

4690

2315

70

0

65882

Årets resultat

1714

67106

49174

-1224

45754
3421

BALANSRÄKNING 2016-08-31
Tillgångar
Lager
Fordringar
Plusgiro
Bank

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

5 587
17 018
19 800
0

42 405

0
0
43 628
-1 224

42 405

Håkan Nilsson
Kassaförvaltare
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2016-10-15
Styrelsen

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för Svenska
Kryssarklubbens Uppsalakrets verksamhetsåret 2016-2017.
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.
STYRELSEARBETE
Sammanträden
Styrelsen sammanträder enligt särskild plan.
Samverkan
Kretsens styrelse ska i sitt arbete samverka med SXK, närliggande kretsar av SXK, USFS,
lokala båt- och turistorganisationer, kommunala och landstingskommunala organ samt övriga
myndigheter och organisationer inom kretsens verksamhetsområde som berör fritidsbåtlivet.
Kretsen ska samverka med Uppsala Segel Sällskap, Ekolns Segelklubb och Svenska
Fyrsällskapet bland annat genom att bjuda in medlemmar till kretsens programkvällar.
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: programverksamhet, 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 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
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kretsens utbildningsinsatser i form av kurser, pröva-på-dagar och praktikpass. För programoch 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 övriga kommittéer.
Under verksamhetsåret ska cirka 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 6timmarsseglingar 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).
Kommittén ska också planera för ett julbord där kommande och genomförd 6timmarsverksamhet behandlas men även kretsens övriga verksamhet m.m.
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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 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 ytterligare SXK-bojar inom kretsens
verksamhetsområden.

Svenska Kryssarklubben
Uppsalakretsen

Lennart Beckman, ordförande

Ebbe Johnson, sekreterare
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Förslag till budget för verksamhetsåret 2016–2017
Intäkter
Kretsavgifter och SXKbidrag

38 000

Kretsnytt

1 000

Eskaderkommittén

3 000

6/12/24-timmars

500

Hamn och farled

8 000

Försäljning
jubileumsböcker

350

Summa

50 850

Kostnader
Kretsnytt

21 000

Klubbaftnar

6 000

Eskaderkommittén

3 000

6/12/24-timmars

1 500

Möten kommittéer och
funktionärsträffar (inkl
Örsundsbro)

5 000

Hamn och farled

8 000

Styrelsens kostnader

4 000

Årsmöteskostnader

1 000

Summa

49 500
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Sammanställning inför valproceduren vid årsmötet 2016.
Nuvarande funktionär

Mandattiden utgår

Styrelse
Lennart Beckman

2016

Jan Simonson
Håkan Nilsson
Allan Pettersson
Jan Olsson
Tore Ericsson
Ebbe Johnson
Per Nilson

2016
2016
2017
2016
2017
2017
2017

Suppleanter
Kersti Rask
Kurt Sjöberg

2016
2016

Revisorer ordinarie
Bo Anjou
Klas Innerstedt

2016
2016

Revisorssuppleanter
Bo Johansson
Jan Werner

2016
2016
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