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Svenska Kryssarklubbens Uppsalakrets 80:e årsmöte 
 
Måndag den 5 november 2018 kl. 19.00 

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

 1 Val av ordförande att leda mötets förhandlingar.  

 2 Val av sekreterare för mötet. 

 3 Val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.  

 4 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 

 5 Fastställande av dagordningen. 

 6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och 

  balansräkning. 

 7 Revisorernas berättelse. 

 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  
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 15 Val av ledamöter i valberedningen.  

 16 Inkomna ärenden enligt 7 § i stadgarna.  

 17 Information. 
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Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2017–2018 
 

Styrelsen för Svenska Kryssarklubbens Uppsalakrets får härmed avge följande berättelse för 

verksamheten under tiden 1 september 2017 – 31 augusti 2018, kretsens åttionde verksamhetsår. 

 

Styrelsen 
 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 
 

Ordförande Lennart Beckman 

Vice ordförande Jan Simonson 

Sekreterare Ebbe Johnson 

Skattmästare Håkan Nilsson 
 

Övriga ordinarie ledamöter: 

 Tore Ericsson 

 Jan Olsson 

 Per Nilson 

 Kurt Sjöberg 
 

Suppleanter: 

 Bo Nordlund 

 Kjell Pernestål 
 

Styrelsen har varit representerad i SXK enligt följande: 
 

Utbildningsnämnden Ebbe Johnson  

Eskadernämnden  Jan Simonson  

Hamn- och farledsnämnden Kjell Pernestål 
 

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 2018-08-31 hänvisas till bilagda resultat- och 

balansräkning.  
 

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

62 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 599 varav 277 familjemedlemmar, 

vilket är en ökning med 4 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 

2016 589 

2017 595 

2018 599 

 

Kretsens årsmöte 
 

Kretsens ordinarie årsmöte, det sjuttionionde, avhölls den 6 november 2017 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. 
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Nr 1/2018 utsändes förutom till kretsens medlemmar till de medlemmar i SXK som bor i om-

rådet Norrtälje-Östhammar-Öregrund men inte är medlemmar i Uppsalakretsen. Med tidningen 

följde ett informationsbrev om kretsen och dess aktiviteter vid norra Roslagskusten. 
 

Nr 2/2018 utsändes förutom till kretsens medlemmar till de medlemmar i SXK som bor i om-

rådet Uppsala-Knivsta-Sigtuna-Bålsta-Enköping men inte är medlemmar i Uppsalakretsen. Med 

tidningen följde ett informationsbrev om kretsen och dess aktiviteter vid norra Mälaren. 
 

Avsikten med dessa utskick var att informera flera kryssarklubbare i närområdet om kretsens 

verksamhet och även att försöka få dem att bli medlemmar i kretsen. Vi ville också få dem att 

uppmärksamma våra utökade aktiviteter längs kusten, i form av nya bojar m m. 

 

Kretsens hemsida 

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

sens program, kretsnytt m m. Deltagarlistor och resultat från 6-timmarsseglingar har införts. 

Hemsidan har skötts av Jan Simonson. Under året har vår hemsida migrerats till SXK:s nya 

hemsida med ny layout och nya funktioner. 

 

Jubileumsboken 

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

färdmål. Denna utdelades till kretsens medlemmar och andra intresserade. Återstående 

exemplar utdelas efter hand till externa föredragshållare vid klubbaftnar etc. 

 

Eskaderkommittén  
 

Ansvarig styrelseledamot: Jan Simonson 
 

Övriga ledamöter: Bengt Everitt 

 Ebbe Johnson 

 Bo Nordlund 
 

Tre eskaderseglingar hade planerats, liksom tidigare somrar: en till Örsundsbro (Lilla Båt-

mötet), en på Mälaren samt en längre, i år en segling mot Vasa på finska västkusten. 

 

Örsundsbroeskadern 

Årets sedvanliga eskader till Örsundsbro gick av stapeln 26–27 maj. Som vanligt (kanske inte 

riktigt alltid…) var vädret helt perfekt. Det blev totalt 7 deltagande båtar och runt borden bän-

kades ett drygt 20 tal deltagare. Nytt för året vara att vi hade ett knytkalas där man deltog med 

en maträtt som alla kunde smaka på. Vi fick sålunda njuta av goda sallader, silltårta, marinerad 

fläskfilé, rökt lax, potatisgratäng, bröd och ost samt sockerkaka med jordgubbar och vispgrädde. 

Alla deltagande båtar (inklusive några som kom med bil) fick ta med någon egen favoriträtt och 

resultatet blev ett läckert och dignande bord. För kvällens underhållning svarade Ulla Beckman-

Sundh som sjöng om havet och havets folk. Uppskattat! 
 

Örsundsbroeskadern är en årligen återkommande eskader, årets första övernattning för många 

och en mjukstart på seglingssäsongen. Att sakta ta sig in längs den lummiga ån ända fram till 

hamnen i Örsundsbro är en upplevelse, det finns till och med några som har seglat båda 

riktningarna! Välkomna till nästa år!  

 

Mälareskadern 

Tre båtar deltog i en minieskader med kulturell inriktning under fem soliga dagar i början på 

juni. Färden gick mellan olika slott och historiska landmärken, somliga gamla bekanta och 
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andra nya erfarenheter. Intressanta guidningar, mycket trevligt bemötande och gott umgänge 

mellan deltagarna gav en fin försommarsegling för alla deltagare. 

 

Havseskadern 

Sommarens längre eskader gick via norra Åland och Åbolands skärgård längs finska västkusten 

upp mot Vasa. Sex båtar deltog under hela eller delar av eskadern, som också besökte Rauma 

Yacht Club. Eskadern startade från Arholma den 8 juli och besökte för flertalet deltagare nya 

platser längs Finlands västkust som Katanpää, Kylmäpihlaja och Rauma. Två båtar tog sig hela 

vägen upp till Vasa. 

 

Program- och utbildningskommittén 
 

Ansvarig styrelseledamot: Ebbe Johnson 

Övriga ledamöter: Jan Simonson 

 Lennart Beckman 

 Bo Nordlund 
 

Kommittén kompletterar den mera formella utbildningen, som sker hos studieförbunden, med 

föredrag om aktuella ämnen. Under året har kommittén planerat och genomfört sex medlems-

aktiviteter, eller klubbaftnar. Det totala antalet deltagare under årets klubbaftnar var 265. 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 genomfördes två gemensamma 

programkvällar under året. 

Hösten 2017 

Höstens program inleddes den 9 oktober, när Johan Kull pratade om hur han kunnat dra nytta 

av sina erfarenheter från segling i sitt dagliga arbete. Johan, medlem i SXK sedan 1963, har 

också varit en flitig kappseglare med bland annat framskjutna placeringar i Gotland Runt på sin 

meritlista. Han pratade om vad han och goda vänner gjorde för att bli ett vinnande team på 

vattnet med sin X-99 och hur han har kunnat dra nytta av erfarenheterna från seglingen i sitt 

dagliga arbete.  

 

Den 4 december hade vi en ”favorit i repris” med Anders Nylund, seglare, meteorolog och 

tidigare väderkommentator på TV 4. Han har skrivit boken Sjörapporten och kåserade om 

väder, vind och om sin bok. Och hur var det med ”favorit i repris”? Jo, Anders besökte Uppsala-

kretsen för ett par år sedan och då för fullt hus. Samma sak även denna gång! Programmet 

genomfördes i samverkan med Svenska Fyrsällskapet.  

Våren 2018 

Den 15 januari berättade Magnus och Cia Gartorp om bygget av sin Linjett 37. Vi fick följa 

tillkomsten av båten från dröm till verklighet. Från planering till själva byggandet på Rosättra 

och till de första segelturerna. Båten heter Adastra, och själva namnet kan antyda att vägen från 

dröm till verklighet inte alltid är lätt! Men att resan är mödan värd. Per aspera ad astra. ”Genom 

svårigheter mot stjärnorna” (lat).  

 

Den 5 februari berättade Birgitta Silfverhielm om sin första långsegling utanför Östersjön på 

egen köl. Seglingen tog Esmeralda II, en Linjett 35, inte bara till Shetland utan även till Orkney, 

Yttre Hebriderna, skotska västkusten och Caledonian Canal. Seglingen omfattade totalt cirka 
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3 200 sjömil, varav drygt 700 var ensamsegling. Föredraget handlade om resan, men också om 

att förbereda och driva ett långseglingsprojekt med allt det innebär.  

 

Den 12 mars besöktes vi av Bengt Falkenberg från Albatross Segel och Johan Tillander från 

Västerås Segelservice. De pratade om segling i hårt väder och gav goda råd om hur vi som 

familjeseglare kan, och bör, förbereda oss för stormen. Vi fick också information om de tjänster 

och produkter som deras företag kan tillhandahålla.  

 

Den 24 april berättade Hans och Stina Rutberg om skotska fyrar och om familjen Stevenson. 

Robert Stevenson verkade under första hälften av 1800 talet och svarade för uppförandet av ett 

stort antal fyrar längs Skottlands kuster, fyrar som idag är klassiska. Hans sonson Robert Louis 

Stevenson blev författare och skrev bland annat den välkända Skattkammarön. Detta var ytter-

ligare en kväll i samverkan med Svenska Fyrsällskapet.  

 

Den 26 – 27 maj genomfördes den sedvanliga utfärden/eskadern till Örsundsbro. Se vidare 

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 tillbaka 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/vaster-malarkretsen eller välj i menyn på www.sxk.se.  
 

Uppsalakretsen arrangerar inte heller 12/24-timmars seglingar i kustbandet. Numera finns det 

ett sammanhängande nät av rundningspunkter längs hela kuststräckan som berör vårt område 

kring Singöfjärden. Det administreras främst av Stockholmskretsen och i Gävleområdet av 

Eggegrundskretsen. Efter kontakt med Stockholmskretsen har de infört en ny startpunkt vid 

Bellonagrundet i Öregrundsgrepen som passar bra för våra medlemmar i Öregrundsområdet. 

I Östhammarsområdet finns sedan tidigare startpunkten Henviksudde vid Herräng. Våra med-

lemmar är välkomna att segla 12/24-timmars på dessa banor. Anmälan görs till Stockholms-

kretsen. Mer information finns på www.sxk.se/stockholmskretsen. 
 

Uppsalakretsen arrangerar i stället 6-timmarsseglingar på Ekoln och i Singöfjärden. I år deltog 

4 båtar på vårens Singösexa och 4 på höstens. På Ekoln deltog 14 båtar på Vårkvarten och 

10 båtar på Höstkvarten. Mer information och referat från dessa evenemang finns i tidningen 

Nytt från Uppsalakretsen och på vår hemsida. 
 

Det som utmärker 6-timmarsseglingarna är de många rundningsmärkena och ännu flera ban-

benen. Därigenom har deltagare stor möjlighet att lägga upp sin egen seglingsrutt. Syftet, att 

segla så långt som möjligt på 6 timmar, kräver för framgång att man beaktar många faktorer, 

bland annat vindstyrka, vindvridningar, kryssvinklar och planering så att man återkommer till 

startplatsen efter omkring 6 timmar. Tidsöverdrag ger avdrag i seglad distans. Därigenom är 6-

timmarsevenemangen nyttiga övningar inför lång/semesterseglingarna. Att ha god fart på båten 
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är förstås också viktigt, så segeltrim och seglingskunnande premieras. Numera deltar därför 

många skickliga kappseglare på kretsens 6-timmarsarrangemang. 
 

Traditionsenligt arrangerade 6-timmarskommittén ett julbord 20171125 med 13 deltagare. Det 

skedde till omväxling på en båt, Viking Lines Rosella som trafikerar Kapellskär – Mariehamn 

t.o.r. Förutom god mat och diskussioner om årets 6-timmarsseglatser presenterades lämpliga 

natthamnar på leden Uppsala – Singöfjärden. Singösexorna, vår och höst, kan förhoppningsvis 

locka till sig deltagare från Uppsalaområdet i framtiden. 

 

Hamn- och farledskommittén 
 

Ansvarig ledamot Kjell Pernestål 
 

Övriga ledamöter Kurt Sjöberg 

 Janne Ohlsson 

 Jan Elfstedt (ny) 

 Bo Nordlund (ny) 

 Anders Drevin (ny) 
 

Kretsens kustområde sträcker sig från Björns fyr i norr till Arholma i söder, från cirka Nockeby-

bron till Hjulsta bro i Mälaren samt farleden från Stäket till Uppsala. Den sammanlagda 

sträckan (fågelvägen) är ca 120 M. 
 

Under året har tre nya bojar lagts ut: Gåssten, Bagghusbron/Dyviken och Slada hamn. Bojen vid 

Slada hamn har dock inte ”annonserats” då det finns behov av kompletterande djupmätningar i 

området. 
 

Bojar ligger sedan tidigare vid Skokloster, Sladdarö och Raggarö Långvik. Bojen vid Sladdarö 

har tagits in för översyn (6 september). Bojen har draggat och en annan uppankring måste till.  
 

Bojarna används! Bojarna vid Raggarö Långvik och vid Sladdarö används frekvent och det har 

kommit önskemål om flera!  
 

Det pågår ett utvecklingsarbete inom Kryssarklubbens hamn- och farledsnämnd i syfte att 

minska kostnader för utläggning och underhåll av bojarna. Således provas nya bojtyper som ska 

vara mindre känsliga för is. Vidare pågår försök att minska material som är känsligt för korro-

sion och nötning.  

 

Samarbete med Svenska Fyrsällskapet 
 

Under verksamhetsåret har Uppsalakretsen fortsatt sitt samarbete med Svenska Fyrsällskapet, 

som 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 infor-

mation på vår hemsida och i kretstidningen om Fyrsällskapets verksamhet.  

 

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 och styrelsemöten.  
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Styrelsen tackar också 
 

Ekolns Segelklubb för upplåtelse av sitt klubbhus för 6-timmarsseglingarna,  
 

Örsundsbro Båtklubb för gott samarbete vid vårt båtmöte i Örsundsbro,  
 

Östhammars Segelsällskap för gott samarbete vid Singö-sexan och bojutläggning, 
 

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 gott och 

trevligt stöd och service i vårt arbete.  

 

 

Uppsala i oktober 2018 

 

 

 

Lennart Beckman  Ebbe Johnson  
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Svenska Kryssarklubben Uppsalakretsen    

RESULTATRÄKNING     1 september 2017 – 31 augusti 2018 

          2018  budget 2018          2017 

 Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader 

SXK bidrag, övr bidrag 43 998  37 000  36 938  

Kretsnytt  200 29 545 2 000 21 000 2 200 20 379 

Jubileumsskrift 147       

Klubbaftnar  5 195   6 000 2 708 8 365 

Styrelse  3 530   1 500  1 507 

Möte, funktionärsträffar 600 1 912  3 000 5 000 3 900 4 456 

Eskader, 6/24 tim 2 250 2 556 2 000 3 000 2 750 1 852 

Hamn och farled  526 6 000 8 000  619 

Lokalkostnader m m  840   1 000  840 

Årsmöte  1 084   1 000  1 206 

Gåvor, medlemsavgifter  119   500  300 

Ränta, bank  765   500  830 

Porto, tele, programvaror  1 185   1 000  1 185 

 47 195 47 257 50 000 48 500 48 496 41 540 

Årets resultat  -62     6 956 

       

BALANSRÄKNING 2018-08-31     
Tillgångar 

   Skulder och eget kapital  

Lager  1 767   Övriga skulder 6 5751 

Fordringar 30 2882   Ingående eget kapital 49 361 

Plusgiro, bank 23 819   Årets resultat  -62 

 55 874     55 874 

Håkan Nilsson       

Kassaförvaltare       

  

                                                 
1 Skuld för utlägg, Hamn- och farledskommittén 
2 Fordran på SXK Hamn- och farledsnämnd 
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 2018-10-02 

Styrelsen 

 
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för Svenska 

Kryssarklubbens Uppsalakrets verksamhetsåret 2018–2019 

 
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, sjösäker-

het 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, plane-

ras och genomföras av kretsens kommittéer med administrativt och ekonomiskt stöd av styrel-

sen inom ramen för styrelsens verksamhetsplan.  

Kretsens kommittéer ska under året tillföras ledamöter i sådan omfattning att arbetet under-

lättas 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 Upsala Segel Sällskap, Ekolns Segelklubb, Östhammars Segelsäll-

skap 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: programverk-

samhet, 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 med-

lemmar 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. 
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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 verk-

samheten. Kretsen ska sträva efter att anordna träffar även vid Roslagskusten, exempelvis i 

Östhammar. 

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 före-

kommer 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 upp-

märksammas 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). 

Kommittén ska också planera för ett julbord där kommande och genomförd 6-timmars-

verksamhet behandlas men även kretsens övriga verksamhet m.m.  

 

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 
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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. Möjligheterna att utnyttja sociala 

medier för informationsspridning ska undersökas. 

 

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 

Kryssarklubben. 

 

5 KOMMITTÉ FÖR HAMN- OCH FARLED 
 

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

Under den kommande säsongen (2019) planeras för 4–5 bojar, varav två i farleden till Uppsala 

motiverade av ombyggnader av öppningsbara broar vid Stäket och Erikssund. Övriga bojar 

läggs ut vid Roslagskusten. Vidare tillkommer underhåll på bojar vid Sladdarö (byte till bojsten) 

och Slada hamn (ev justering av position samt balansvikt). 

 

 

Svenska Kryssarklubben 

Uppsalakretsen 

 

 

 

Lennart Beckman, ordförande   Ebbe Johnson, sekreterare 
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Styrelsens förslag till budget verksamhetsåret 2018–2019 

    

            

 Intäkter Kostnader  

SXK bidrag, övr bidrag 37 000   

Kretsnytt 2 000 21 000  

Klubbaftnar  6 000  

Styrelse  1 500  

Möte, funktionärsträffar 3 000 5 000  

6/24 tim  1 000  

Eskader 2 000 2 000  

Hamn och farled 6 000 8 000  

Lokalkostnader m m  1 000  

Årsmöte  1 000  

Gåvor, medlemsavgifter  500  

Ränta, bank  500  

Porto, tele, programvaror  1 000  

    

 50 000 48 500  

 

  



16 

 
 
Sammanställning inför valproceduren vid årsmötet 2018 

 

 
Nuvarande funktionär Mandattiden utgår 

  

Styrelse  

  

Lennart Beckman 2018 

Jan Simonson 2018 

Håkan Nilsson 2018 

  

Jan Olsson 2018 

Tore Ericsson 2019 

Ebbe Johnson 2018 

Per Nilson 2019 

Kurt Sjöberg 2019 

  

Suppleanter  

  

Bo Nordlund 2018 

Kjell Pernestål 2018 

  

Revisorer ordinarie  

  

Bo Anjou 2018 

Klas Innerstedt 2018 

  

Revisorssuppleanter  

  

Bo Johansson 2018 
 


