
Presentation av kandidater för nyval vid årsmötet 19 november 2022 
 
Valberedningens förslag 
 
Ove Thorin, förslag som styrelseledamot till riksföreningens styrelse. 
 

 
 

Jag är nu pensionär efter att jag hela livet ha drivit eget företag inom bergsprängning. Gift 
med Gunilla sedan 1972 och vi har en Albatross 29 sedan 1989, som vi har varit i länderna 
runt Skagerack, Kattegatt och södra Östersjön med. Vi har 40–60 övernattningar i båten per 
år. 
Jag har varit med på SXK eskadrar i Medelhavet i ca 15 år, några gånger som eskaderledare 
ihop med Gunnar Hejde. Jag gick med i SXK i början på 80 talet och började som funktionär 
1994 och då som säkerhetsbesiktningsman. År 1997 kom jag med i tekniska kommittén och 
är dess ordförande sedan 2002. Bland de större projekten jag drivit i kommittén på senare 
år montering av säkring och service av hittills ca 2700 uppblåsbara flytvästar.  År 2003 kom 
jag med i styrelsen för Västkustkretsen. Jag är också med i HAK (hamn och 
ankarplatskommittén) och har kommit på idén med en stor bojsten med hål igenom och lina 
med stor knut under, ingen metall i vattnet som kan korrodera. Jag har också borrat och 
levererat stenar till 98 av våra 103 bojar på västkusten. Håller kurser i förarintyg, Radar och 
SRC. Är även en av ansvariga ihop med kansliet för båtmässorna på västkusten. 
 
  
Anna Hult, förslag som styrelsesuppleant till riksföreningens styrelse. 
 

 
 

Född 1966 och boende i Göteborg, fick efter några år med sommarseglingar längs 
västkusten över intresset för träbåtar. Har i över tjugo år vårdat och haft hand om en vacker 
ruffad eksnipa med mast byggd i Lalleröd på Orust av Hjalmar Johansson.  



 
 
 
 
Förtrollad av allt det levande med en liten träbåt som dofterna, formerna och allt som har 
med kulturen runtomkring att göra, har jag kommit i kontakt med många andra 
träbåtsägare som sinsemellan delar kunskap och goda råd. I några år har jag varit med på 
Träbåtsfestivalen som brukar hållas på Tjörn och är själv med och arrangerar en 
träbåtsträff/eskader som kallas Jôllevegga och som brukar gå längs Bohuskusten under 
vecka 30 med enbart träbåtar. 
Privat jobbar jag som reklamfotograf med främst människor, mat, mode, musik och 
inredning som uppdrag och har studio i Göteborg. Har även startat gruppen ”Vi som älskar 
träbåtar” på Facebook, som idag har över 19 000 medlemmar. 
 

Kretsordförandens förslag 
 
Thomas Lundgren, förslag till valberedning 
 

 
 

52 år, bor i Göteborg och seglar en Wasa 530 med namnet Tootiki. Till vardags arbetar jag 
med entreprenadjuridik och entreprenadprojektledning främst i större och mer komplexa 
projekt inom främst infrastruktur, system- och säkerhetsteknik i ett företag jag startat men 
nu lämnat VD-rollen för att jag tycker att projekten är roligare. 
Jag började segla med en optimistjolle men växlade upp så fort jag kunde till Seglarskolans 
skolfartyg där jag fortfarande är aktiv som befäl. Inom riksföreningen så har jag varit 
ordförande i utbildningsnämnden, ledamot i båttekniska nämnden och 24-timmars 
nämnden. Lokalt i Västkustkretsen så är jag sen runt 10 år aktiv som funktionär i 
utbildningskommittén och som lärare på våra utbildningar för främst långfärdssegling och 
säkerhet. För dessa utbildningar har jag också tagit fram moderna och anpassade 
webbaserade utbildningsmaterial på svenska. Tidigare var jag funktionär för 24-timmars i 
över 10 år men nöjer mig numera med att segla 24-timmars. Jag är en stark förespråkare av 
teknik, effektivisering, modernisering och struktur som gör att arbete sker effektivt och 
rationellt. Att jag tycker att Kryssarklubben borde satsa mycket mer på utbildning är en 
väldigt dåligt bevarad hemlighet. 
 
  



Frank Arnoldsson, förslag till valberedning 
 

 
 

75 år ung Sundsvallsbo, lever sedan många år tillsammans med hustrun Virpi som kommer 
från Åbo. Frank uppvuxen på Alnö med båtar fick känslan för havet från unga år. Första 
segelbåten 1958 var en vacker livbåt i ek utrustad med riggen från en GKSS-eka. Från 1981 
ställdes kursen varje sommar mot den finska skärgården. Då i en nybyggd Smaragd med nr 
80. det blev ännu en Smaragd till dagens - Swede 38 - som är en lika långsmal modell. Seglar 
snabb och högt i vind! Det har blivit många resor in i finska viken och runt Bottenhavet 
under åren. Motto - Kryssa det är livet! 
Frank har examen Fartygsbefäl 8 och varit kursledare för SSRS navigationsutbildningar FB 8. 
Deltog aktiv i etableringen av SSRS:s station i Sundsvall. Även tidigare befälhavare inom 
SSRS. Mångårig ordförande i Alnö Båtklubb, numera entledigad. Ordförande i SXK 
Bottenshavskrets mellan 2016 och 2021. Det yrkesverksamma livet har cirklat runt 
journalistik och kommunikation med anställningar inom SR, SVT, TeliaSonera samt teater. I 
roller som reporter, producent, produktionsledare, chefredaktör och 
kommunikationsstrateg. Även som VD för videoproduktionbolag - Albatross Film - med 
produktion för organisationer och näringsliv. 
Blev medlem i SXK under tidigt 80-tal och har under de senaste femton åren varit mycket 
engagerad i Kryssarklubbens dialog med medlemmar och omvärld, som medlem i SXK:s 
Kommunikationsråd. Tyngdpunkten har varit runt utveckling av tidningen På Kryss och webb 
- redaktionellt och upphandling. 
 
 


