
Från styrplats 1, 2022 

Blickar man ut genom fönstret just nu i början av april är allt vitt. Snön ligger decimeterdjup 

och tynger också träden men det sägs att efter vinter kommer vår - så måste det få vara. 

Den nya styrelsen i Vänerkretsen har haft två fysiska möten, ett förberedande möte i 

november förra året och ett med besök av SXK:s nye generalsekreterare Fredrik Norén och 

från riksstyrelsen Bo Steiner i början av år 2022. En rundresa till samtliga SXK kretsar i riket 

är planerat för dem. Det ingår i generalsekreterarens uppdrag att visa större öppenhet både 

internt och externt. Målsättning är att få kryssarklubben att växa och därmed bland annat få 

tyngd som remissinstans i båtlivsfrågor. Det kommer också oss medlemmar till godo. Till sin 

hjälp har han flera medarbetare på rikskansliet. Maud Nordell är projektanställd som 

kommunikatörsansvarig inom sociala- och övriga media dit vi i kretsarna kan vända oss för 

att få hjälp med våra frågor. Det är nödvändigt att fånga en ny generation av båtägare som 

kanske köpt sin första båt under pandemiåren. Möjligen en inkörsport för att få dem att söka 

sig till kryssarklubben. 

Inom Hamn o Farled med nya intresserade funktionärer har man redan kommit i gång med 

att planera för två ytterligare SXK bojar i Vänern. Bra bojlägen ligger ofta i naturskyddade 

områden som kräver särskild hantering. Se det därför också som ett utbildningsprojekt för 

Hamn o Farled att hantera även svårare ärenden. 

För vår uthamn Ekenäs har några nya visat intresse för men inte kommit i gång på samma 

sätt som Hamn o Farled. Vi har i avtal med arrendator av Ekenäs gästhamn inskrivet att 

medverka till att en klubbträff anordnas, antingen före semesterperioden eller på 

sensommaren/tidig höst. Uppdraget är att samla båtintresserade till en gemensam aktivitet i 

uthamn Ekenäs, träffas och umgås helt enkelt. Här behöver du inte vara knuten till styrelsen 

utan du kan som medlem hjälpa till med att planera och genomföra arrangemanget 

tillsammans med oss. Det är bara att du hör av dig. 

Med förhoppning om att det äntligen kommer lite värme så det går att börja med vår 

bestyren. 

Med Vänerlig hälsning 

Eie Bengtsson, ordförande Vänerkretsen 

 


