Årsmöteshandlingar 2017

Foto Lennart Beckman

Innehåll:
1. Förslag till dagordning
2. Verksamhetsberättelse 2016–2017
3. Resultat- och balansräkning 2016–2017
4. Verksamhetsplan 2017–2018
5. Förslag till budget 2017–2018
6. Valnämndens förslag

2
3
9
10
14
15

Svenska Kryssarklubbens Uppsalakrets 79:e årsmöte
Måndag den 6 november 2017 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
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Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och
balansräkning.
Revisorernas berättelse.
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Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
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Styrelsens förslag till verksamhetsplan.

10

Fastställande av kretsavgiften.
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Styrelsens förslag till budget.
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Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.

13

Val av revisorer/revisorssuppleant.

14

Val av kretsens representant i Kryssarklubbens Rådslag.

15

Val av ledamöter i valberedningen.

16

Inkomna ärenden enligt 7 § i stadgarna.

17

Information.

18

Avslutning av årsmötesförhandlingarna.
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Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2016–2017
Styrelsen för Svenska Kryssarklubbens Uppsalakrets får härmed avge följande berättelse för
verksamheten under tiden 1 september 2016 – 31 augusti 2017, kretsens sjuttionionde 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.
I februari avled Allan Pettersson efter en tids sjukdom. Allan var verksam som funktionär och
i styrelsen för kretsen under en lång följd av år. Han bidrog där med sin kunskap och erfarenhet från föreningsverksamhet från båtklubbarna i Uppsala. Vi är många som kommer att
sakna honom.

Ekonomi
Beträffande kretsens ekonomiska ställning per 2017-08-31 hänvisas till bilagda resultat- och
balansräkning.
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Av resultat- och balansräkningen framgår att verksamhetsåret slutat med ett överskott på
6 956 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.

Medlemsutveckling
Vid verksamhetsårets utgång uppgick medlemsantalet till 595 varav 271 familjemedlemmar,
vilket är en ökning med 6 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
2017

550
571
541
554
569
558
560
567
611
600
613
587
562
573
574
584
589
595

Kretsens årsmöte
Kretsens ordinarie årsmöte, det sjuttioåttonde, avhölls den 7 november 2016 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.
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Nytt från Uppsalakretsen och övrig tryckt information
Kommittén har under verksamhetsåret svarat för utgivning och utsändning av tre nummer av
kretsens medlemstidning, Nytt från Uppsalakretsen. Tidningen har även lagts ut på kretsens
hemsida. Redaktör för tidningen har varit Per Nilson. 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.
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
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 till Borgå i Finska viken.
Lilla båtmötet i Örsundsbro
Den 27 maj inleddes båtsäsongen med Uppsalakretsens sedvanliga eskader till Örsundsbro. Vi
samlades i hamnen i Örsundsbro på eftermiddagen och kl 18 serverade Anders Juhlin hemlagad paella. Kretsen bjöd på underhållning till maten. Nio båtar och över 25 personer hade
hörsammat kallelsen, trots att vi i år valt att ha samlingen för funktionärer vid ett annat
tillfälle.
Mälareskadern
Då inga båtar anmält sig till denna eskader blev den inställd. Vi har under några år provat med
olika datum, men intresset har sedan länge varit förvånansvärt klent. Inför kommande år får vi
överväga eventuella andra lösningar.
Havseskadern
Eskadern möttes längst ut i Söderarms skärgård, vid Långskär söndagen den 2 juli.
Sju båtar deltog från starten, två vände hemåt i Helsingfors för att hinna tillbaka i tid för jobb
och en tog sig över till Tallinn på hemvägen.
Eskaderns mål var Borgå, långt in i Finska viken och den besökte bland annat Rödhamn,
Kökar, Björkö, Rosala, Dalsbruk, Hangö, Ekenäs, Porkala, Helsingfors och Sveaborg. Efter
tre veckor avslutades eskadern på Jussarö strax öster om Hangö.
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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 sex medlemsaktiviteter, eller klubbaftnar. Det totala antalet deltagare under årets klubbaftnar var 304. 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 2016
Vid höstsäsongens första klubbafton, den 17 oktober, gästades vi av Malin Lundmark. Hon
berättade om sin, och hennes kamraters, segling från hemmahamnen vid Ekolns Segelklubb i
Uppsala till Västindien. Malin berättade om drömmen att segla långt, om planeringen, om
problem och glädjeämnen och hur några ungdomar faktiskt kan genomföra något som många
äldre seglare bara drömmer om. Vi fick se bilder och filmer och kunde följa äventyret från
lastning och förberedelse av Tootiki, en 40-fots Bavaria, till ankomsten till, och äventyren i,
Västindien. Drygt 50 åhörare lyssnade till Malins berättelse, och efteråt tyckte flera att detta
var ”den bästa klubbaftonen på mycket länge”.
7 november Årsmöte – med berättelse från sommarens eskader till Jungfrukusten SXK. Efter
årsmöte och kaffe med mackor gavs eskaderprat med Håkan Nilsson och några av deltagarna
i kretsens sommareskader till Jungfrukusten.
Uppsalakretsens samarbete med Fyrsällskapet fortsatte den 5 december med ett mycket
uppskattat föredrag av den tidigare polischefen i Uppsala, Lars Nylén. Han är sommarboende
på Svartklubben, och berättade om denna och andra fyrar på Upplandskusten. Ett drygt
50-tal åhörare fick se bilder från olika fyrar, under alla årstider. Man fick kunskap om hur
fyrarna fungerade, först med enkla eldar och efterhand med alltmer sofistikerad teknik.
(Sverige med sin långa kust med många fyrar blev världsledande på fyrteknik.) Återigen en
lyckad kväll i samarbete med Fyrsällskapet.
Våren 2017
På årets första klubbafton den 9 januari gästades vi av Ulf Sörenson som berättade om sin
bok Skärgården; vägvisare från Örskär till Landsort. Det blev en välbesökt kväll med mer
än 50 deltagare som fick lyssna till en lite annorlunda beskrivning av skärgården. Vi fick höra
om platser som seglaren, eller båtfararen, normalt inte besöker eller tänker på. Bland annat
fick åhörarna tips om Björkö-Arholma sjöfartsmuseum, Utö gruv- och hembygdsmuseum
samt ett hembygdsmuseum på Torö.
En fråga som har engagerat i stort sett alla båtfarare är bottenfärger. Ska vi ha dom, eller inte?
Giftigt eller inte? De frågorna belystes sakkunnigt av Lennart Falck på en klubbafton den
13 februari. Kvällen var som vanligt välbesökt med ca 50 besökare som fick ta del av en
mycket kunnig genomgång av det mycket breda ämnet. Se också Lennart Falcks artikel i På
Kryss.
Den 13 mars besöktes vi av John Aunapuu från Harken. Han berättade mycket informativt
om underhåll av vinschar och däckbeslag. Vi var nog många den kvällen som fick en tanke
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eller två på underhåll som bör göras inför sommarens seglatser. Kontakta gärna John på
john@harken.se om du har frågor vad gäller underhåll, eller inköp av reservdelar eller nytt.
Ett 30-tal besökare kom för att lyssna till John Aunapuu.
Var kan man stå, i Sverige, och titta västerut på någon som står i Finland? Svaret på den gåtan
fick vi den 22 maj då den tidigare kommodoren (ordföranden) i Ålands Segelsällskap Håkan
Lindberg berättade om Märket. Fyren byggdes 1885, man trodde då att fyren byggdes på
finsk (rysk) mark, men i själva verket stod fyren i Sverige. Först 1985 ritades gränsen om till
nuvarande sträckning. Håkan Lindberg gav oss alla fakta, historier och vad som är värt att
veta om Märket. Detta var ett samarbete mellan Svenska Fyrsällskapets Upplandsdistrikt och
Uppsalakretsen av Svenska Kryssarklubben.
Den 29 maj genomfördes sedvanlig Örsundsbroeskader. 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 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 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 medlemmar är välkomna att segla 12/24-timmars på dessa banor. Anmälan görs till Stockholmskretsen. Mer information finns på www.sxk.se/stockholmskretsen.
Uppsalakretsen arrangerar i stället 6-timmarsseglingar på Ekoln och i Singöfjärden. I år deltog
3 båtar på vårens Singösexa och 4 på höstens. På Ekoln deltog 7 båtar på Vårkvarten och
12 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 banbenen. 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 är förstås också viktigt, så segeltrim och seglingskunnande premieras. Numera deltar
därför många skickliga kappseglare på kretsens 6-timmarsarrangemang.
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Traditionsenligt arrangerade 6-timmarskommittén ett julbord 161217 med 30 deltagare. Då
diskuterades erfarenheter från 2016 års seglingar och planerades för seglingarna 2017.

Hamn och farled
Ansvarig ledamot

Allan Pettersson/Jan Olsson

Övriga ledamöter

Jan Olsson
Håkan Nilsson
Kjell Pernestål

Under året har en ny boj lagts ut vid Raggarö Långvik, position 60° 11,99´ N, 18° 37,48´ E.
Raggarö Långvik finns strax intill farleden mellan Väddö kanal / Grisslehamn och Öregrund.
Den erbjuder skydd för i stort sett alla vindar. Det finns även möjlighet till landförtöjning med
toa och sopstation.
Vidare har tillstånd införskaffats för en boj vid Gåssten, position cirka 60° 12,10´ N,
18° 47,62´ E. Bojen beräknas vara på plats våren 2018. Planering pågår för ytterligare bojar.

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
information 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.
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 2017
Lennart Beckman

Ebbe Johnson
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Svenska Kryssarklubben
Uppsalakretsen
RESULTATRÄKNING

SXK bidrag, övr bidrag
Kretsnytt
Klubbaftnar
Jubileumsskrift
Styrelse
Möte, funktionärsträffar
Eskader, 6/24 tim
Hamn och farled
Lokalkostnader m m
Årsmöte
Gåvor, medlemsavgifter
Ränta, bank
Porto, tele, programvaror
Årets resultat

1 september 2016 – 31 augusti 2017

2017
budget 2017
Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter
36 938

37 872

38 000

2 200

20 379

2 708

8 365

1 000

21 000

1 500
354

450

4 295

10 372

350
4 000

3 900

4 456

5 000

2 750

1 852

3 500

4 500

619

8 000

8 000

819
4 990

6 199

16 871

16 871
840

840
1 206

973

1 000

538

300

614

830

4 690

1 185

48 496

41 540

20 455
4 286

6 000

1 507

2016
Kostnader

50 850

49 500

65 882

6 956

67 107
–1 225

BALANSRÄKNING 2017-08-31
Tillgångar
Lager
Fordringar
Plusgiro, bank

Skulder och eget
kapital
Övriga skulder
Ingående eget kapital
Årets
resultat

3 307
0
46 054

49 361

0
42 405
6 956

49 361

Håkan Nilsson
Kassaförvaltare

9

2017-10-02
Styrelsen

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för Svenska
Kryssarklubbens Uppsalakrets verksamhetsåret 2017–2018.
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 Upsala 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 6-timmarsverksamhet 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. 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.

Svenska Kryssarklubben
Uppsalakretsen

Lennart Beckman, ordförande

Ebbe Johnson, sekreterare
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Styrelsens förslag till budget verksamhetsåret 2017–2018

SXK bidrag, övr bidrag
Kretsnytt
Klubbaftnar
Styrelse
Möte, funktionärsträffar
6/24 tim
Eskader
Hamn och farled
Lokalkostnader m m
Årsmöte
Gåvor, medlemsavgifter
Ränta, bank

Intäkter
37 000
2 000

2 000
6 000

21 000
6 000
1 500
5 000
1 000
2 000
8 000
1 000
1 000
500
500
1 000

50 000

48 500

3 000

Porto, tele, programvaror
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Kostnader

Årsmötet 2017-11-06. Valnämndens förslag.
Styrelsen har under föregående verksamhetsår bestått av 8 ordinarie ledamöter (inklusive
ordföranden) samt 2 suppleanter. Ordinarie ledamöter väljs på 2 år (ordförande dock på 1 år).
Suppleanter väljs på 1 år. Revisorer och revisorssuppleanter på 1 år.
Styrelsen
Ordinarie
Lennart Beckman

Mandattiden utgår

Valnämndens förslag

2017

omval 1 år

Jan Simonson
Håkan Nilsson
Jan Olsson
Tore Ericsson
Per Nilson
Ebbe Johnsson
Kurt Sjöberg

2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017 (tid. suppleant)

omval 2 år
omval 2 år
omval 2 år
nyval 2 år (som ordinarie)

Suppleanter
Bo Nordlund
Kjell Pernestål

nyval 1 år
nyval 1 år

Revisorer, ordinarie
Bo Anjou
Klas Innerstedt

2017
2017

omval 1 år
omval 1 år

Revisorssuppleant
Bo Johansson

2017

omval 1 år

Uppsala 2017-10-20
Hans Norman
sammankallande

Mats Pettersson
ledamot
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