
  1(31)  

  Org. nr 802001-8878 
 

 

Årsmöteshandlingar 

2010-2011 

 
Innehåll: 
Föredragningslista     sida 2 

Styrelseberättelse     sida 3-18 

Resultat och balansräkning     sida 19-20 

Specifikation av intäkter och kostnader    sida 21-27 

Revisionsberättelse    sida 28 

Valberedningens förslag    sida 29 

Budget 2010-2011     sida 30 

Avgifter 2010-2011     sida 31 

 

 
 
Bilaga: 

Inkomna förslag till årsmötet 

- Medlemsförslag, ändring av stadgegruppens förslag till nya stadgar. 

- Förslag till nya stadgar, andra föredragningen (första föredragningen 21 november 2010). 

- Kretsstyrelseförslag, kretsbidrag även för familjemedlemmar 

- Kretsstyrelseförslag, belöning till kretsen för nya medlemskap 

- Styrelsens yttrande över förslagen 
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Svenska Kryssarklubben  

kallar härmed till sitt 88:e årsmöte  
Svenska Kryssarklubben kallar härmed till Årsmöte 2011, söndagen den 27 november kl 13.00 i 

Stockholm. Alla medlemmar är välkomna till Hotel J, Ellenviksvägen 1, Nacka Strand för 

behandling av stadgeenliga ärenden enligt följande: 

 

 

Föredragningslista      
1. Val av ordförande och sekreterare att leda förhandlingarna. 

2. Godkännande av röstlängd. 

3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning. 

4. Val av två personer, att jämte ordförande justera protokollet. 

5. Val av två rösträknare.  

6. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser. 

7. Fastställande av balans- och resultaträkning. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

9. Val av ordförande på två år. 

10. Val av styrelseledamöter och en suppleant. 

11. Val av auktoriserade revisorer varav en ordinarie och en suppleant. 

12. Val av medlemsrevisorer varav en ordinarie och två suppleanter. 

13. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen. 

14. Fastställande av budget och verksamhetsplan. 

15. Beslut om avgifter och arvoden. 

16. Förslag väckt av styrelse, kretsstyrelse eller medlem. 

a. Medlemsförslag, ändring av förslag till nya stadgar. 

b. Förslag till nya stadgar, andra föredragningen (första föredragningen 21 

november 2010). 

c. Kretsstyrelseförslag, kretsbidrag även för familjemedlemmar 

d. Kretsstyrelseförslag, belöning till kretsen för nya medlemskap 

17. Övriga frågor som icke är av beslutskaraktär. Se § 5 i stadgarna. 

18. Mötet avslutas. 

 

 

Nacka Strand den 29 september 2011 

 

Torbjörn Berg     

Ordförande 
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SVENSKA KRYSSARKLUBBENS STYRELSEBERÄTTELSE 
Styrelsen för Svenska Kryssarklubben redovisar härmed föreningens styrelseberättelse under 

dess 88:e verksamhetsår vilket omfattar perioden från 1 september 2010 till och med 31 augusti 

2011. Föreningens kretsar och till föreningen knutna stiftelser lämnar egna verksamhets-

berättelser. 

 

VERKSAMHET 
 

Föreningen har till syfte att väcka och stärka hågen för friluftsliv i form av turist- och långfärder 

till sjöss och främja möjligheterna för sådana färder.  

 

Föreningen skall verka för vidgad kunskap om båtar, lämpade för turist- och långfärder, liksom 

båtarnas vård och utrustning, främjande av sjömanskap, sjösäkerhet och navigationskunnande 

samt spridande av kännedom om farvatten och hamnar. 

 

Verksamhetsplan 10/11 

Inför året utarbetades en verksamhetsplan för Kryssarklubben. Förutom löpande arbeten 

planerades att extra resurser skulle läggas på utvecklingen av en ny webbsida, översyn av 

medlemssystemet, att enas om en gemensam kommunikationsplan som utvecklar 

kommunikationen och stärker varumärket. Att utveckla det framgångsrika rekryteringsarbetet 

ett steg till och att utveckla samarbetet inom Kryssarklubben. 

 

SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSOMRÅDEN OCH ÅTGÄRDER 

 

Kryssarklubben har under året haft en svag minskning av antalet fullbetalande medlemmar. En 

ny webbsida har utvecklats i samarbete med kretsarna. En kommunikationsplan har utarbetats 

och förankrats i organisationen. Ett omfattande arbete har påbörjats med att utveckla 

funktionärsstödet, utveckla nya metoder för kretsstöd och metoder för att följa organisationens 

utveckling genom nyckeltal.  

 

Årsmötet 2010 genomfördes i god anda och förutom sedvanliga föreningsärenden behandlades 

frågan om nya stadgar:  

 Stadgegruppen som utsågs vid årsmötet 2008 lämnade ett stadgeförslag som efter 

behandling och justeringar togs på årsmötet en första gång. 

 

Av planerade aktiviteter i verksamhetsplanen för verksamhetsåret 10/11 har följande 

genomförts: 

 

Kryssarklubbens informationskanaler och publikationer 

 Kryssarklubbens nya webbsida har lanserats under våren 2011. En viktig förändring med 

den nya webbsidan är att funktionärerna själva kan layouta och uppdatera krets och 

nämndinformation. Analyser via Google analytics visar att vi har ökat antalet unika 

besökare per månad från 4 237 till 7 286.  En ökning med 72%. Tiden som besökare stannar 

på sidan har ökat från 1:16 till 3:58 minuter. En ökning med 213%. Antalet sidor man tittat 

på under besöket har också ökat från 2,5 sidvisningar till 15 sidvisningar. Statistiken är 

indikatorer på att vi är på rätt väg.  

 

     Under året har en Facebook sida öppnats för att nå ut till medlemmarna via sociala media. 

Sidan öppnades i januari 2011 och hittills har det gjorts ca 33 000 visningar av 

inlägg/händelser.  
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     Medlemstidningen På Kryss har utvecklats vidare genom samarbetet med Allers Custom 

Publishing. En läsarpanel med 900 medlemmar har tillfrågats efter varje utgivning och ger 

grunden för fortsatt utveckling. Annonsförsäljningen har backat men resultatet för tidningen 

har ända blivit positivt.   

  

 Årsboken 2011 på temat Medelhavet (160 sidor) sändes ut till medlemmarna med På kryss 

nr 5 i mitten av juni 2011. 

 

 Under året gavs Kryssarklubbens lilla matrikelsupplement ut. Matrikeln sändes ut till 

medlemmarna med På Kryss nr 3 i början av april 2011. 

 

 Gästhamnsguiden som beskriver ca 440 klassificerade gästhamnar har skickats ut i maj 

2011 med På Kryss nr 4 till alla medlemmar med registrerad båt.  

 

Medlemskommunikation och medlemsrekrytering  

 En kommunikationsplan har tagits fram under året i samarbete med kretsar och nämnder. 

Kommunikationsplanen ger en gemensam bas att stå på när det gäller intern och extern 

kommunikation och underlättar planering och genomförande av kommunikation med 

medlemmar och kommande medlemmar samt myndigheter och media.  

 

 Under året har vi deltagit i fyra mässor i Sverige och en mässa på Bella Center i 

Köpenhamn. Totalt gav mässorna 419 (452 föregående år) nya fullbetalande medlemmar 

och 471 familjemedlemmar (480 föregående år). Övriga aktiviteter gav 263 fullbetalande 

medlemmar. 

 

Medlems- och funktionärsservice 

 Vid kansliet har Kamrer Margit Strand valt att gå i pension och ersatts av Mattias Bredberg. 

 

 Kryssarklubben har lämnat Utklippan efter över 10 års drift av gästhamnen och 

vandrarhemmet i samband med att Statens Fastighetsverk aviserade kraftiga 

hyreshöjningar. Blekingekretsen har kvar sin kretsstuga som tidigare 

 

 Malma Kvarn har drivits av Stockholmskretsen enligt plan. Under året har delar av taket på 

klubbhuset bytts ut i enlighet med underhållsplanen. I augusti 2011 beviljade styrelsen en 

10 årig förlängning av avtalet. Förlängningen ger kretsen ökade möjligheter att planera 

långsiktigt. 

 

 Ett utökat sortiment av profilkläder har tagits fram under året och lanserats vid mässan i 

mars och senare under våren. Profilvaror stärker varumärket, ökar identitet, gemenskap och 

samhörighet inom Kryssarklubben.   

 

 Under året har Kryssarklubbsdagarna genomförts i Stockholm och Forum i Sundsvall. Vid 

mötena träffas funktionärer från hela landet och diskuterar verksamheten och planerar 

framtiden. Andra funktionärsmöten förutom styrelsemöten är skattmästarmötet där samtliga 

kassörer/skattmästare har diskuterat ekonomiska frågor, valberedningen har träffas för att 

nominera kandidater till styrelsen, revisionsmöte har skett med revisorerna som granskat 

styrelsens arbete och den ekonomiska driften. Dessutom har olika arbetsgrupper träffats 

som under en kortare eller längre tid diskuterar olika sakfrågor. Exempel är 

varuförsäljningsgruppen, kommunikationsgruppen, webbstyrgruppen, redaktionsrådet, 

beredningsgruppen och referensgruppen. 
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 Under året har styrelsen arbetat med de förslag till samverkan och utveckling som 

Samverkansgruppen tagit fram. Samverkansgruppen var en arbetsgrupp som representerar 

kretsarna. Frågorna har diskuterats vid Kryssarklubbsdagarna 2010 och Forum i mars 2011. 

 

Områden som behandlats är bland annat: 

- Administrativa system och rutiner inom SXK. Arbete pågår. 

- Utarbeta nyckeltal som ger en tydlig bild av resursfördelning och resursanvändning. 

Arbetet hanteras av skattmästarna. 

- Översyn av nämnder, kanslier och resursfördelningen inom SXK och stödet till 

kretsarna, hanteras av styrelsen och beredningsgruppen. 

- Utveckla system för funktionärsstöd. Arbetet hanteras av utbildningsnämnden. 

- Särskild diskussion för krets- och nämndordförande om uppföljning och utbyte av 

erfarenheter av samverkansformer inom SXK. Ordförandekonferens genomförs 

november 2011. 

- Analysera hur SXK:s marknadsförings-, lobby- och opinionsbildningsverksamheten 

skall utvecklas såväl på riksföreningens- som kretsnivå. En kommunikationsplan har 

tagits fram på Forum 2011. Mässkonferensen planeras under hösten. 

- Överväga prenumerationsbaserad medlemsavgift typ ”all inclusive”. Avfördes från 

dagordningen vid SXK-dagarna 2010. 

 

Nämnder 

 

 Nämnderna har bedrivit verksamhet i enlighet med sina planer med vissa avvikelser.   

 

MEDLEMSUTTVECKLING  

 

Medlemsutvecklingen för fullbetalande har gått svagt nedåt under året efter en uppgång 

föregående år. Här följer en flerårsöversikt över medlemsutvecklingen och medlemmarnas 

registrerade båtar.  

 

Flerårsöversikt  
     Verksamhetsår 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 

Totalt antal medlemmar 42 930 42 678 41 677 42 015 42 061 

Varav fullbetalande 24 509 24 625 24 454 25 040 25 367 

Totalt nya medlemmar  3 799 4 331 3 298 3 717 3 430 

Totalt utträdda  3 547 3 330 3 636 3 763 2 961 

Nya fullbetalande under året 1 841 2 020 1 499 1 723 1 994 

Utträdda fullbetalande under året 1 957 1 849 2 085 2 050 2 419 

Ökning/minskning fullbetalande 
under året -0,47% 0,70% -2,30% -1,30% -1,60% 

Antal registrerade båtar 17 444 17 435 17 238 17 337 17 343 

varav segelbåtar 14 480 14 402 14 231 14 340 14304 

varav motorseglare 707 739 747 759 768 

varav motorbåtar 2 257 2 294 2 260 2 238 2271 

 

 

Utträden  

Här är angivna skäl till att fullbetalande medlemmar begärt utträde. 

Har inte båt längre                      150 st 

Har fått andra intressen      52 st 

Returer, adressat okänd      39 st 

Dödsfall       36 st 
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Har blivit för gammal        32 st 

Sjukdom       10 st 

Medlemsavgiften för hög       8 st 

Har flyttat utomlands       8 st 

Bytt försäkringsbolag       3 st 

SXK:s arrangemang motsvarar inte mina förväntningar        3 st 

På Kryss dålig          2 st 

SXK företräder inte mina intressen         1 st 

   

 

KRETSAR 

 

Kretsarna har till uppgift att inom ramen för Riksföreningens syften arbeta för sådana  

lokala sjösportsintressen som inte kan tillgodoses av Riksföreningen. Kretsarna genomför 

aktiviteter i Kryssarklubbens anda inom sitt geografiska område. Inom Svenska Kryssarklubben 

finns 13 regionala kretsar och en intresseområdeskrets: Skellefteå, Bottenhavet, Eggegrund, 

Uppsala, Stockholm, Sörmland, St Anna, Dacke, Blekinge, Öresund, Västkusten, Vänern, 

Väster Mälaren och Medelhavsseglarna. Kretsarna lämnar sina egna verksamhetsberättelser. 

 

 

ANLÄGGNINGAR 

 
Malma Kvarn 

Kryssarklubbens anläggning Malma Kvarn består av klubbhus med 60 bäddar, kök, kurslokal, 

matsal, dagrum, Mjölnargården (enfamiljshus), bastu, pumphus, sophus, förråd o tvättstuga. Där 

finns också en hamnanläggning med toalett o dusch, kiosk och restaurangbyggnad. I hamnen 

finns avtal med 42 fasta hamnliggare. Hamnen har även 12 st gästplatser.  

 

Hamnen har i år besökts av 762 gästande båtar, varav många Kryssarklubbare. Anläggningen 

har använts för 8 seglarläger för barn med totalt 209 elever samt en vuxenkurs med 18 

deltagare, men även några konferenser och evenemang. 

 

Av de elever som gått på sommarens läger, kommer 78% från Stockholmsområdet, 20% från 

övriga landet samt 2% från andra länder. Traditionsenligt midsommarfirande genomfördes med 

många besökare och i augusti genomfördes ”Malmadagen” för medlemmar och funktionärer. 

Verksamheten på Malma Kvarn drivs av Stockholmskretsen sedan 1 september 2009. 

 

I samband med byte av takbeklädnad upphandlades byggentreprenaden som en 

totalentreprenad. Uppdraget gick till Centrumbyggen AB. Två ideellt arbetande medlemmar 

med god kompetens av liknande arbeten och med god kännedom om anläggningen har skött de 

dagliga kontakterna på plats och utfört byggkontroll och besiktning.     

 

  
Utklippan 

Kryssarklubben har drivit gästhamn och vandrarhem på Utklippan i Blekinge skärgård i drygt 

10 år. Under året har diskussioner om syftet med att driva gästhamn och vandrarhem pågått. 

Driften av vandrarhemmet på Utklippan ingick i det hyresavtal som bland annat omfattar 

gästhamnen. När kraftiga hyreshöjningar aviserades av Statens Fastighetsverk i samband med 

avtalsförnyelse så beslutade styrelsen att Kryssarklubben ska lämna Utklippan. Blekingekretsen 

berörs inte av detta utan har kvar sin kretsstuga på ön.  
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BOLAG 

 

Svenska Kryssarklubben äger 10% av aktierna i Gästhamnsguiden Scandinavia AB. 

Huvudägaren Klarkullen AB äger 70% och Riksföreningen Gästhamnar Sverige 

(Gästhamnsföreningen) äger 20%. Bolagets syfte är att klassificera, marknadsföra och 

medverka till utveckling av gästhamnar för båtturister och därmed förenlig verksamhet samt att 

ge ut publikationen Gästhamnsguiden. Klassificeringen omfattar säkerhet, miljö, sanitära 

anläggningar samt allmänna intryck. För att räknas som gästhamn ska hamnen kunna erbjuda 

minst 10 båtplatser. 

 

 

STIFTELSER 

 

Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola  

Under verksamhetsåret har anordnats 15 ungdomskurser med sammanlagt 262 elever, 5 

vuxenkurser med sammanlagt 73 elever, 2 dagseglingar med 40 elever samt en intern befälskurs 

med 20 elever. Kurserna har också i år varit välfyllda även om elevantalet på ungdomskurserna 

minskat något. Seglarskolan arbetar ständigt vidare med att förbättra sitt koncept och kommer 

också att öka marknadsföringen för dessa kurser. Vuxenkurserna har gått bra de senaste åren, så 

även i år då antalet vuxenelever ökade något. 

 

En viktig del för verksamhetens fortsatta framgång är att våra yngre och nya förmågor får känna 

sig delaktiga i beslut som berör verksamheten, och dessutom får ett egenansvar för uppgifter 

som de tar på sig. Seglarskolans styrelse har en adjungerad ungdomsrepresentant och några av 

våra unga befäl deltar aktivt i vinterarbetet som förrådsansvariga. 

 

Fartygen har varit i gång från slutet av april. Atlantica har 30-årsjubileum i år och för att fira 

detta ordentligt gick Seglarskolans personalsegling i år till Skagen där Atlantica byggdes på 

Karstensens skeppsvarv. Alla tre fartygen var med och naturligtvis befäl och ideella som var 

aktiva för 30 år sedan blandat med dem som arbetar med och på båtarna idag. 

Årets seglationssäsong har varit mycket lyckad. Seglarskolans nybörjarkurser är viktiga, då de 

lägger grunden till dugliga och kompetenta seglare som sedan kan visa upp ett gott sjömanskap, 

blandas med fortsättningskurser. 

 

Tekniskt ansvariga i verksamheten planerar och ser till att varvsarbete och underhåll sköts så att 

fartygen är klassade och godkända av Transportstyrelsen för seglation innan säsongen startar. 

Den oro som alla berörda känt under de senaste åren kring hur seglarskolans verksamhet skall 

kunna bemöta de nya krav som ställs på oss från myndighetshåll har till stora delar lagt sig. I 

väntan på remissrunda följt av regeländring arbetar seglarskolan för att styra om utbildningen 

av befälen för att kunna möta den nya kravbilden när den träder i kraft. 

 

Stiftelsen Tore Herlins Fond 

Stiftelsens ändamål är att främja fritidsverksamhet bland ungdom, i första hand genom att stödja 

och uppmuntra amatörbyggen av segelbåtar i trä. I andra hand för tillkomst och skötsel av 

segelbåtar i trä anknutna till utbildning av ungdom. Undantagsvis kan även äldre flerårig 

medlem tilldelas sådant bidrag. Inga medel har utdelats under året. Styrelsen har återfört 25 000 

kr från stiftelsen för det båtbygge som Sonja Herlin initierade av Sonja Toresdotter en 

ungdomsbåt ritad av Tore Herlin. 
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BÅTAR 

 

Kryssarklubben äger fyra IF-båtar, Tant Trygg, Tant Storm, Tant Gredelin och Tant Brun. 

Följande kretsar bedriver ungdoms- och medlemsverksamhet med båtarna, Sörmlandskretsen, 

Stockholmskretsen, Eggegrundskretsen och Vänerkretsen.  

 

 

PUBLIKATIONER OCH INFORMATION 

 

På Kryss  

Under året har samarbetet med Aller Custom Publishing utvecklats vidare. Micke Westin är 

chefredaktör. Redaktionsrådet har träffats 6 gånger under året. Redaktionsrådet har 

representanter från Kryssarklubben och redaktionen. På Kryss har utkommit enligt plan med nio 

nummer. Antalet sidor har varit 740. De redaktionella sidorna har i genomsnitt utgjort 60 % av 

tidningens innehåll. Resterande innehåll är betalda annonser, dvs. 291 sidor. På Kryss finns 

också som webbtidning och under året har över 250 artiklar och notiser publicerats i 

webbtidningen. 

 

På Kryss ingår i medlemskapet men är också en stark kanal för att nå ut med Kryssarklubbens 

budskap till läsarna, den informationen har ökat kraftigt jämfört med tidigare år och i varje 

nummer finns ett antal sidor om verksamheten.  

 

Läsarpanelen med sina 900 läsare har lämnat synpunkter efter varje nummer av tidningen som 

underlag för ständiga förbättringar. På Kryss fungerar också som informationsbärare för 

föreningsinformation såsom kallelser, matrikel, årsbok, årsavisering och Gästhamnsguiden.  

 

På Kryss är också försäljningskanal för föreningens varor samt används i samband med 

prenumerations och medlemsvärvningskampanjer. Under året har två kampanjer genomförts i 

Pressbyråerna. Kampanjen innebär att tidningen exponeras på särskild plats i ca 300 

pressbyråer. Kampanjerna gav 74 nya medlemmar. Totalt har vi ca 1534 prenumeranter. 

På Kryss har exponerats särskilt under båtmässan Allt För Sjön i mars då 7 000 tidningar med 

medlemserbjudande delades ut till besökare. Vid de andra båtmässorna har ca 4 000 tidningar 

delats ut.  

  

På Kryss är förutom Kryssarklubbens medlemstidning också en båttidning som konkurrerar 

med andra båttidningar om leverantörernas annonsbudgetar. Annonsmarknaden har vikit under 

året till följd av den dåliga båtförsäljningen. Flera leverantörer har gått i konkurs men utan att vi 

drabbats av stora kundförluster.  

 

På Kryss hävdar sig bra i antal läsare jämfört med andra båttidningar och i Orvestos senaste 

räckviddsmätning, håller På Kryss ställningen när andra båttidningar minskar. Skillnaden 

mellan största båttidningen Båtnytt 98 000 och lägsta Segling 52 000 läsare har stadigt minskat. 

På Kryss ligger trea med 67 000 läsare jämfört med Vi Båtägare med 72 000 läsare. Båtliv 

deltar inte i Orvestos mätningar.  

 

Årsbok 

Årsboken för 2011 på temat Medelhavet, blev en inspirerande årsbok om ”förälskelsens hav” på 

160 sidor om färden till Medelhavet och färder i Medelhavets olika delar. Årsboken är en bok 

för alla som vill segla i eller till Medelhavet. Årsboken ger genom olika berättelser tips och råd 

för hur du tar dig till Medelhavet, och platser att besöka när du väl är där. Boken är producerad 

av medlemmar i Kryssarklubbens Medelhavsseglare. Årsboken distribuerades med På Kryss nr 

5 i mitten av juni 2011. 
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Matrikel 

Under året gavs Kryssarklubbens lilla matrikelsupplement ut (92 sidor). Den innehåller 

information om nya medlemmarna, deras båtar, Kryssarklubbens styrelse, nämnder och kretsar, 

ombud, Kryssarklubbens bojar och utmärkelser. Årets matrikel distribuerades till alla 

medlemmar med På Kryss nr 3 i början av april 2011. 

 

Gästhamnsguiden 

Publikationen "Gästhamnsguiden 2011" innehållande ca 440 klassificerade gästhamnar och har 

distribuerats med På Kryss nr 4 i början av maj månad till alla medlemmar med registrerad båt. 

En utveckling vi sett under året är att ett fåtal aktörer övertar ett ökande antal gästhamnar och 

att avgifterna i gästhamnarna till stor del av det skälet har ökat kraftigt på sina håll.   

 

Båtmärke  

Båtmärket har sänts ut till alla medlemmar med registrerad båt. Båtmärket visar att båten är 

registrerad i Kryssarklubben och ger tillgång till Gästhamnsguiden och till de blå 

Kryssarklubbsbojarna som underhålls och placerats utefter svenska kusten samt Mälaren och 

Vänern. I år distribuerades det också två bildekaler tillsammans med Båtmärket. 

 

Webbsidan www.sxk.se  

En ny webbsida har tagits fram under året. Vid lanseringen 1 maj har de flesta kretsar på egen 

hand skapat kretssidor. Det långsiktiga syftet med satsningen är att göra Kryssarklubbens 

webbsida till Sveriges attraktivaste och mest använda webbplats för de som är intresserade av 

långfärder till sjöss. Webbplatsen ska både kunna användas för planering inför färden och 

innehålla information som är värdefull när man är ute i båten. Arbetet med den långsiktiga 

målsättningen kommer att pågå i flera år framöver. Arbetet med utvecklingen har försenats av 

leverantören. Vissa delar är fortfarande vid verksamhetsårets slut ännu inte färdiglevererade 

men beräknas vara klart under hösten 2011. Hittills har 1 900 medlemmar registrerat sig på 

sidan. 

 

 

ÖVRIGT 

 

Adressuppdateringar 

Under året har ca 9 500 adressuppdateringar utförts vid kansliet.  

 

Internationella certifikat 

Under året har 413 (325) internationella certifikat utfärdats. En ökning med 27%. Skälet till 

ökningen beror delvis på att Transportstyrelsen kraftigt höjde avgiften för båtar registrerade i 

fartygsregistret.  

 

Båtjuridiskt Forum 

Ett större antal medlemmar har fått svar på sina båtjuridiska frågor. Rådgivningen är en del av 

förmånerna i medlemskapet. Professor Emeritus i sjörätt Hugo Tiberg är juridisk rådgivare.    

 

 

MÄSSOR OCH MARKNADSFÖRING   

 

Båtmässorna 

Mässorna är en viktig aktivitet för att sprida kunskap om Kryssarklubben, rekrytera medlemmar 

och vara en mötesplats för besökande medlemmar. Liksom tidigare år har Kryssarklubben 

deltagit i båtmässorna, Scandinavian Boat Show, Båtmässan i Göteborg, Allt för Sjön i 

Stockholm, Bella Center i Köpenhamn och "Öppna varv på Orust".  
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Totalt gav mässorna 419 (452 föregående år) nya fullbetalande medlemmar och 471 

familjemedlemmar (480 föregående år). Övriga aktiviteter gav 263 fullbetalande medlemmar.  

 

– Scandinavian Boat Show, Stockholm. Nov 2010 gav 79 (52) nya fullbetalande medlemmar 

och 82 (68) nya familjemedlemmar 

– Svenska Mässan Båtmässan, Göteborg. Feb 2011 gav 155 (142) nya fullbetalande 

medlemmar och 204 (173) familjemedlemmar 

– Bella Center i Köpenhamn. Feb-mars 2011 gav 39 (66) fullbetalande medlemmar och 27 

(43) familjemedlemmar 

– Allt För Sjön, Stockholm. Mars 2011 gav 111 (161) nya fullbetalande medlemmar och 113 

(200) familjemedlemmar 

– Öppna Varv på Orust. Augusti 2011 gav 35 (31) nya fullbetalande medlemmar och 45 (39) 

familjemedlemmar 

 

Övriga aktiviteter 
Medlemsvärvning i På Kryss, julklappserbjudandet som gick med tidningen På Kryss nr 10 

2010 gav 77 nya medlemmar. 

 

 

MEDLEMSVAROR  

 

Antalet artiklar i varusortimentet har omfattat Kryssarklubbens egen Hamn- och 

Farledslitteratur, flaggor, märken och ett fåtal profilvaror. Under året har ett utökat 

profilsortiment introducerats för att erbjuda attraktiva och profilstärkande medlemsvaror till 

medlemmarna. 

 

 

BÅTPOLITISKA FRÅGOR 

 

Under verksamhetsåret 10/11 har en miljörepresentant tillsatts och ett miljönätverk bildats med 

representanter från kretsar och nämnder. Inom ramen för miljöarbetet har. 

 

 En utarbetad miljöpolicy med åtgärdsprogram skapats.  

 Miljöseminarium arrangerats med tyngdpunkt på att ge medlemmarna fakta kring 

diesel/bakterietillväxt i dagens biodiesel och påväxt på propellrar och drev. 

 Forskningsprogram initierats tillsammans med SMTF (Svenskt Marintekniskt Forum) 

inom Båtmiljörådets program. 

 

Regering och departement har inte lagt fram några remisser som har besvarats. De frågor som 

berörts under året men som inte resulterat i remisser är.  

 

 Strategi Säkrare Båtliv 2020. Ett arbete lett av Transportstyrelsen för att minska olyckor 

och dödsfall till sjöss. Kryssarklubben är aktiv. Arbetet ska läggas fram för regeringen 

våren 2012. 

 Förbud mot tömning av toalettavfall. Frågan behandlades året innan men har nu lagts på is 

av regeringen. 

 Båtmiljörådet. Under året har arbetet med att ta fram en ny handlingsplan för 

båtmiljörådet påbörjats. En fråga som behandlas är påväxt på propellrar. Kryssarklubben 

deltar aktivt. 

 Havs- och Vattenmyndigheten (HaV). En myndighet med ansvar för vårt vatten. De har 

ett regeringsuppdrag att göra en översyn av kommunernas varierande regler som rör 

fritidsbåtshamnar (spolplattor, båttvättar m.m.) De ska kartlägga och utreda miljöpåverkan 

i samråd med Naturvårdsverket och Transportstyrelsen. Ännu ingen remiss.  
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Kryssarklubbens kretsar har lämnat ett antal remissvar rörande lokala frågor, såsom 

hastighetsbegränsningar, avstängningar av farleder m.m. 

 

 

SAMARBETSORGANISATIONER 

 

Svenska Kryssarklubben deltar i ett antal samarbetsorganisationer som arbetar för att främja och 

utveckla båtlivsverksamheten i allmänhet och vår verksamhet i synnerhet. 

 

Sjösportens Samarbetsdelegation, SSD 

SSD består av Svenska Kryssarklubben, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet. 

SSD bildades för att på ett kraftfullt sätt föra båtlivsorganisationernas talan i viktiga 

båtlivsfrågor mot myndigheter och departement. Vid SSD möten diskuteras frågorna och 

gemensam hållning och ställningstaganden utarbetas. Exempel på frågor som diskuterats är 

Toalettavfallsfrågan, Transportstyrelsen och Sjöfartsverkets nya roller.  

 

 

Svenska Sjö, båtorganisationernas egen försäkring. Svenska Sjö är en gruppförsäkring som 

enbart erbjuds den som antingen är medlem i klubb eller klassförbund ansluten till följande 

organisationer och klubbar: 

– Svenska Kryssarklubben 

– Svenska Båtunionen 

– Svenska Seglarförbundet 

– Saltsjön-Mälarens Båtförbund 

– Kungl. Motorbåt Klubben 

– Kungl. Svenska Segel Sällskapet 

– Navigationssällskapet 

 

Försäkringens huvudman är Båtorganisationernas Försäkringskommitté (BFK), där var och 

en av organisationerna är representerad. Försäkringskommittén har också hand om 

överprövning av skadeärenden.  

 

Svenskt Friluftsliv är de ideella friluftsorganisationernas samarbetsorgan. 

Svenska Kryssarklubben ingår i Svenskt Friluftsliv tillsammans med 18 andra medlems-

organisationer. Svenskt Friluftsliv företräder därigenom totalt ca 1 700 000 medlemmar varav 

nästan 300 000 är barn och ungdomar.  

Svenskt Friluftsliv har till ändamål att: 

– Bevara och utveckla förutsättningarna för friluftsliv och rekreation 

– Bevaka och företräda friluftslivets olika intressen gentemot regeringen, myndigheter och 

andra organisationer 

– Verka för att friluftslivets status höjs i samhället samt att allemansrätten inte försvagas 

 

Nämnden för båtlivsutbildning (NFB). Nämnden bildades 1985 och är en ideell förening 

med en arbetande styrelse, som består av representanter från Transportstyrelsen samt de tre 

största båtorganisationerna; Svenska Kryssarklubben (SXK), Svenska Båtunionen (SBU) och 

Svenska Seglarförbundet (SSF). 

NFB har som uppgift att bland annat fastställa förutsättningar och kunskapskrav för olika intyg 

för fritidsbåtsförare, auktorisera förhörsförrättare, föra register över utfärdade intyg samt främja 

spridning av sjövett, navigations- och sjösäkerhetskunskap inom båtlivet. 

NFB har under verksamhetsåret utfärdat 18 908 intyg, att jämföra med förra årets 22 252 intyg. 

Det vanligaste intyget är Förarintyg, där 9 839 intyg utfärdats. 
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Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar (MSF) som bildades 1973 av Svenska 

Kryssarklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Seglarförbundet, och Sjöhistoriska museet. MSF 

har Sjösportens Samarbetsdelegation som stöttepelare. Syftet är att bevara 

konstruktörsritningar, tidskrifter, årsböcker och litteratur som speglar fritidsbåtarnas och 

båtlivets utveckling under 1900-talet. Föreningen driver MSF:s fritidsbåtmuseum i Västerås, 

Båthall 2 på Djurgården i Stockholm, där Sjöhistoriska museets båtsamling visas och är nära 

förbundet med Motorbåtsmuseet i Ljung vid Göta kanal. 

 

Andra samarbetsorganisationer där Svenska Kryssarklubben är delaktig är: 

Sjöfartsverkets samverkansgrupp, Sjögeografiska rådet. 

Standardiseringen i Sverige (SIS) tekniska kommitté 232 som arbetar med internationell 

standard för fritidsbåtar. 

Transportstyrelsens samverkansgrupp, Sjösäkerhetsrådet. 

Svenska Sjöräddningssällskapet.   

Båtmiljörådet. 

Sveriges Båtlivsutbildare. 

Blå Flagg.  

Samverkande Organisationer (SVO). Samarbetet syftar till att hitta områden där gemensamma 

lösningar kan bli effektivare om man är fler. Exempel på områden är rabattavtal eller 

upphandlingar.  

Baltic Sea Cruising Network, ett nätverk av systerorganisationer från länder runt Östersjön, 

Skagerack och Kattegatt samt England. Inom ramen för nätverket sammanställs information 

som är värdefull för de medlemmar som bedriver långfärder i aktuella seglationsområden. 

Nätverket träffas en gång per år.      

Transportstyrelsens strategiarbete Säkrare Båtliv 2020. Ett strategiskt arbete för att minska 

dödsfall och olyckor till sjöss. 

 

NÄMNDER 

 

Inom Svenska Kryssarklubben finns nio nämnder. 

Eskader (inrättades 1924), Hamn- och Farled (1924), Båttekniska (1931), 24-timmars (1946), 

Informationsnämnden (1968), Utbildning (1970), Utland (1987), Kvinna Ombord (1994) och 

SXK-ung (1995). Mer detaljerad information om de flesta nämnder finns på webbsidan. 

 

Båttekniska nämnden (BTN) 

Båttekniska Nämndens Forum har under året varit mycket välbesökt. Stort antal besökare och 

nämndens ledamöter har även deltagit i tekniska diskussioner och rådgivning på BTN-Forum. 

Viss nedgång i antal besökare har noterats, det har också varit en hel del problem med att kunna 

nå Forum från den nya SXK-webben. Ernst Blixt som är tillfällig sekreterare har jobbat en hel 

del med de problemen, samt att få in allt befintligt material i den nya webben. 

 

Viktiga säkerhetsfrågor beträffande bl.a. kvalitetsproblem med impellrar, foldingpropellrar som 

lossnar på S-drev, bakterier/partiklar i rapsinblandad diesel, felaktiga lanternor har diskuterats 

flitigt i Forum. 

 

Kontakter med BTN och kontaktmän i kretsarna har hållits via Internet(e-post). BTN möte med 

kretsarnas kontaktmän har hållits i samband med Älvsjö-mässan i mars. 

 

Kjell Johansson (S:t Anna kretsen) har tillkommit som ordinarie ledamot i BTN i mars. Magnus 

Sterky kommer att ersätta Ernst Blixt som sekreterare under hösten 2011. 
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BTN har numera ett bra och givande samarbete med vår medlemstidning På Kryss där tekniska 

frågor och problem med tillverkare och leverantörer kan dryftas. Ett flertal s.k. minitester av 

diverse tillbehör som BTN medlemmar har provat har även publicerats i På Kryss.  

 

Eskadernämnden 

Eskadernämnden har under verksamhetsåret 2010-2011 haft ett nämndmöte i Uppsala 23-24 

oktober 2010. Kontakt har hållits per telefon och e-post medlemmar emellan. 

 

Rikseskadern till Århus genomfördes med hjälp av eskaderledare från deltagande kretsar.  

Totalt deltog 64 båtar i 9 deleskadrar. En vardera från Stockholm, S:t Anna och en gemensam 

från Dacke/Blekinge. Två från Öresund och fyra från Västkustkretsen med båtar från Vänern 

och Norge. 10 juli samlades nästan alla båtar i Knebel Vig där stjärnankring gruppvis 

genomfördes. Under vistelsen i Århus 11-15 juli gjordes en utflykt till Silkeborg för färd med 

hjulångaren Hjejlen, en vinprovning gjordes, museer besöktes och jazz spisades. Ett varmt tack 

till Sejlklubben Bugten som på ett fantastiskt sätt servade oss. 

 

Nämnden verkar för att: 

- Sprida eskadertanken bland båtfolket 

- Bistå kretsarnas eskaderansvariga vid planering av eskadrar 

- Utöka samarbetet i form av gemensamma eskadrar mellan kretsarna 

- Kretsarnas eskaderregler är så lika som möjligt 

- Förmedla erfarenheter mellan kretsarna 

- Öka antalet motorbåtar som går eskader 

 

Eskadermålen för kretsarna har varit skiftande från korta färder i hemmavatten till längre färder 

till olika färdmål i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Finland och Baltikum. Längst i år har 

varit Shetland från Västkustkretsen och England runt från Stockholm.  Dessutom har eskadrar 

med charterbåtar hållits i Medelhavet. 

 

SXK – Ung  

Nämnden har inte haft någon verksamhet under året då nämnden var utan ordförande. Däremot 

så pågår ett antal andra ungdomsverksamheter inom Kryssarklubben. De största är Seglarskolan 

och Seglarlägret. Förutom dem så har en viss ungdomsverksamhet skett i kretsarnas regi vid 

uthamnar och eskadrar. Under året så har ett juniorskeppar diplom tagits fram där föräldrar på 

egen hand kan dela ut diplomet till sina barn efter att man prickat av olika kunskapsområden. 

Geocaching (skattgömmor) har blivit en stor verksamhet i många länder. Bara i Sverige ska det 

finnas 34 000 cacher. I en satsning för att locka ut ungdomar med GPS på skattjakt så har ca 35 

sxk - cacher gömts runt kusterna. Ingen utvärdering har ännu gjorts.     

 

Kvinna Ombord 

Nämnden har inte haft något möte under verksamhetsåret, men en ständig dialog har pågått via 

telefon. I Kretsarna Västkusten, Vänern, S:t Anna, Sörmland och Skellefteå har Kvinna 

Ombordkommittéerna ordnat träffar med olika inriktningar. Allt ifrån ”trivselkvällar” till 

skrivbordsnavigering, knopslagning och båtmanövrering.  

S:t Annakretsen, Västkustkretsen och Vänerkretsen har haft tjejseglingar. I Vänerkretsen har 

Kvinna Ombordkommittén och kretsens kvinnor tagit hand om ”Tant Trygg”, IF-båten och 

mastat av och på, vårrustat, och seglat henne onsdagskvällar. 

 

Utlandsnämnden  

Nämnden har inte haft någon verksamhet under året. 
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Hamn- och Farledsnämnden  

Nämnden har bestått av ordförande samt en ledamot från varje krets utom från Öresundskretsen. 

Öresundskretsen har inte varit representerad i nämnden beroende på att man anser att det saknas 

geografiska förutsättningar inom kretsens område för att bedriva en meningsfull Hamn- och 

Farledsverksamhet. Öresundskretsen har dock varit informationsmottagare när det gäller 

nämndens verksamhet.  

 

Nämnden har, i enlighet med nämndbeslut, haft ett dokumenterat (mötesanteckningar) möte i 

samband med Båtmässan i Göteborg. I övrigt har ärenden hanteras genom e-postkonversation 

och telefonsamtal. 

 

Nämndens verksamhet har, i huvudsak, omfattat uthamnar, svajbojar, farledsutmärkning samt 

seglingsbeskrivningar. 

 

En av nämndens uppgifter är samordna Hamn- och Farledsverksamheten. Den uppgiften har 

tydliggjorts genom beslut i styrelsen när det gäller den ekonomiska resursfördelningen till 

kretsarna. Nämnden har fått styrelsens uppdrag att ta fram en ny instruktion för Hamn- och 

Farledsnämnden. Arbetet fortskrider. Nämnden ska också verka för informationsutbyte mellan 

kretsarna. 

 

Hamn- och Farledsnämndens verksamhetsberättelse omfattar, med några få undantag, endast 

nämndens verksamhet och är således inte en redogörelse för SXK:s hela Hamn- och 

Farledsverksamhet.  

 

Den operativa verksamheten hanteras av kretsarnas Hamn- och Farleds-/ankarplatskommittéer, 

som var och en ger ut verksamhetsberättelse över resp. krets Hamn- och Farledsverksamhet. 

 

SXK:s svajbojar är mycket populära. Styrelsen har uttalat att bojverksamheten ska prioriteras. 

Förtöjningsplatserna i gästhamnarna tenderar att inte räcka till samtidigt som båtarna blir större. 

För att möta det framtida behovet förutses flera bojstationer och då även till något större båtar. 

Detta i sin tur kräver tillgång till hanteringsresurser, som t ex kranförsedd båt med tillräcklig 

lyftkapacitet. Det finns anledning att känna viss oro för kostnadsutvecklingen av en växande 

bojpark och dess underhåll. 

 

Vi har under verksamhetsåret haft problem med att bojar har slitit sig delvis beroende på 

bristande underhåll. Nämnden har uttalat att kretsarna måste skapa någon form av 

kvalitetssäkring för drift och underhåll av bojarna. 

 

Ett annat problem är att bojarna ibland belastas med för tunga båtar. Nämnden har beslutat att ta 

fram en ny text i matrikeln om bojförtöjning.  

 

Uthamnar och gästhamnar 

Kryssarklubben har uthamnar på/i Gåsören, Kattskär, Lill-Lubban, Granskär, Norrviken, Ridön, 

Stora Ålö, Ekenäs och Lomma (Kryssarklubbscentrum Skåne) samt gästhamnen Malma Kvarn. 

 

Övriga aktiviteter 

- Nämnden har deltagit i webb-projektet. Återstår en del att göra. 

- Nämnden har fått ansvar för Årsboken 2013. Boken ska preliminärt handla om gamla 

farleder, kronleder, skutleder med både information av nautisk karaktär och information 

om historia och sevärdheter. 
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24-timmarsnämnden 

24-timmarsnämndens uppgift är att förvalta riksgemensamma regler, rutiner och verktyg. 

Nämnden samordnar rikstäckande marknadsföring. Seglingarna genomförs i respektive krets, 

som också ansvarar för lokal marknadsföring och deltagarvärvning. 

 

Marknadsföring på riksnivå har skett genom exponering av informationsmaterial om 24-

timmars på båtmässorna i Stockholm och Göteborg. På vårens Allt för Sjön hölls också ett stort 

antal miniföredrag om 24-timmars. I Stockholmskretsen och Västkustkretsen har också 

aktiviteter som skrivbordsseglingar, introduktionsträffar, 24-timmarscaféer och 24-

timmarsträffar med plakettutdelning genomförts. Allt i syfte att öka intresset för vår 

seglingsform. De allra flesta kretsar har också infört kallelser till årets seglingar i sina 

kretstidningar och i vissa fall även uppföljande artiklar.  

 

Seglingarna genomfördes i flertalet kretsar första helgen i juni och första helgen i september. 

Antalet anmälda båtar var 241 varav 186 fullföljde, vilket är ungefär detsamma som föregående 

år. Vädret var gynnsamt både vår och höst i de flesta kretsar. I våras sammanföll seglingshelgen 

med påsk och nationaldagsfirande. Flera kretsar dubblerade vårseglingen så det var möjligt att 

starta även helgen före eller efter ordinarie helg. Vilketdera varierade mellan kretsarna. Vi 

konstaterar att många trogna seglare slutat segla 24-timmars. Detta vägs dock till stor del upp av 

en glädjande nyrekrytering. Glädjande är att 24-timmarsseglingar i år har genomförts för första 

gången på decennier i Öresundskretsen och Skelleftekretsen.  

Nämndmöte hölls i november 2010 i Gävle hos Eggegrundskretsen. Representanter från sju 

kretsar samt styrelsen deltog. Totalt deltog elva funktionärer inklusive ordförande. 

 

Ett för 24-timmars centralt dokument är den sedan flera år rikstäckande Punkt- och 

Distanstabellen Under året har den gjorts tillgänglig via Internet, i en för varje krets anpassad 

version. Det har till och med blivit möjligt för den enskilde seglaren att anpassa tabellens urval 

till sitt eget behov utifrån seglingsperiod och startpunkt. På motsvarande sätt har det blivit 

möjligt för varje seglare att skapa sitt eget punktkort i Google Earth. 

  

Utbildningsnämnden  

I Utbildningsnämnden har 11 kretsar representanter och övriga kretsar har en kontaktperson för 

nämnden. Nämnden har haft pågående dialoger per telefon under verksamhetsåret, men något 

nämndmöte har inte skett under verksamhetsåret. 

Utbildningsnämnden ser det som en viktig uppgift att våra medlemmar får kompetens och 

skicklighet att utöva sitt fritidsintresse på ett säkert och sjövärdigt sätt, med gott sjömanskap. 

Utbildningar sker i kretsarnas regi, med egna lärare eller i samarbete med andra organisationer.  

Inom Kryssarklubben så har många olika utbildningar, både etablerade samt nya, 

genomförts. Detta visar att Kryssarklubbens medlemmar har ett intresse av att förkovra sig och 

ta till sig nya kunskaper. Vi kan med förtroende konstatera att den utbildning, som bedrivs inom 

Kryssarklubbens kretsar fungerar väl och är uppskattad av deltagarna. Utbildningarna ger 

möjlighet att träffa andra båtmänniskor och utbyta erfarenheter. För Kryssarklubben är 

utbildningarna också ett sätt att marknadsföra klubben, dess produkter och värderingar. 

 

Från rapporter från kretsarna ser vi att många utbildningar har minskat i antal. Samma tendenser 

kan ses inom andra utbildare för båtlivet. 

 

Informationsnämnden  

Nämnden har varit representerad av deltagare från alla kretsar förutom Västkustkretsen, vilka 

valt att avstå från deltagande i infoarbetet.  

 

Nämnden har haft ett möte då man samlades i Göteborg i mitten av februari 2011. Under detta 

möte avsade ordföranden Ola Larsson, Sörmlandskretsen, sig sitt uppdrag. Vice ordföranden 

Frank Arnoldsson, Bottenhavskretsen, övertog ordförandeskapet i nämnden. Valet var enhälligt. 
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Under våren, april-maj, har nämnden hållit två telefonmöten i samband med lanseringen av den 

nya webben www.sxk.se. Alla delegater bidrog med ett mycket värdefull arbete inför och efter 

lansering - både vad gäller innehåll och teknisk funktionalitet. 

 

Telefonmöten upplevdes av deltagarna som mycket positivt - tidseffektivt och konkret 

 

Nämndens ordförande ingår i tidningen På Kryss redaktionsråd samt kommunikationsgruppen. 

Redaktionsrådet har även uppdraget att vara styrgrupp för den nya webblösningen. 

 

 

EKONOMI 

 

Den ekonomiska basen för verksamheten är god trots en svag nedgång i antalet fullbetalande 

medlemmar. Årsavgiften är enligt årsmötesbeslut för verksamhetsåret 10/11 för senior 400 

kronor och för familj, 430 kronor. För junior 150 kronor. Off-Shore avgiften är 250 kronor. 

 
Flerårsöversikt (tkr)      

Verksamhetsår 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 

Medlemsantal 42930 42678 41677 42015 42061 

Varav fullbetalande 24509 24625 24454 25040 25367 

Verksamhetsintäkter 17723 17970 18004 19557 20461 

Resultat 377 451 68 453 1004 

Balansomslutning 20418 19638 19327 18369 19031 

Soliditet 46% 46% 44% 46% 42% 

Likviditet 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 

 

 

STYRELSESAMMANTRÄDEN OCH ÅRSMÖTE 

  

 Styrelsen har hållit 11 protokollförda möten samt en styrelsehelg. Vid tre av styrelsemötena har 

mötena delvis hållits med kretsstyrelser i Göteborg och Stockholm. Årsmötet hölls den 21 

november 2010 i Stockholm. 

 
KRYSSARKLUBBENS STYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING 

Kryssarklubbens styrelse 
Ordförande: Torbjörn Berg 

Vice ordförande: Ulf Lindskog 

Skattmästare: Bertil Carlsén 

Ledamöter: Christina Brodd, Gunilla Ekholm, Ulf Dyberg, Olof Nordell och Tom Risberg.  

Ledamoten Lennart Falck lämnade styrelsen i förtid den 9 december 2010. 

Suppleant: Roland Mårtensson  

Adjungerad: Per Berkhuizen 

 

Revisorer 
Auktoriserade: Bengt Beergrehn, Kerstin Hedberg, suppleant 

Förtroendevalda: Ingela Möller och Per Piscator 

Suppleanter: Maria Haggärde och Ingela Johansson 

 

Valberedning 
Ordförande: Kjell Vestberg 

Åsa Kullberg, Per Albinsson, Mats Bergström och Teddy Palm  
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NÄMNDER, NÄMNDLEDAMÖTER 

och av styrelsen utsedda ledamöter i andra Kryssarklubbs organ. 

 

Båttekniska nämnden (BTN) 

Ordförande: Stefan Kindeborg 

Sekreterare: Kjell Fredgren 

Adjungerad: Lars-Olof Norlin 

Ledamöter: Magnus Sterky 

Från kretsarna: Ulf Lundmark, Per Bejerstål, Allan Pettersson, Björn Lindeberg, Kenneth 

Malmborg, Hans Martinsson, Stig Ljung, Rolf Odselius, Ove Thorin, Lars Emthammar och 

Håkan Alnefelt 

 

Hamn- och Farledsnämnden 

Ordförande: Ulf Dyberg 

Från kretsarna: Lars-Jonny Landström, Per-Olof Berg, Jan Olsson, Allan Pettersson, Anders 

Lindh, Bengt Hallgren, Lars Törnqvist, Hans Martinsson, Åke Ringberg, Lars-Eric Ericson, Bo 

Bergman, Ingvar Jonsson och Erik Nyström (bojskisser). 

 

24-timmarsnämnden 

Ordförande: Christer Forsgren 

Från kretsarna: Ulf Sundström, Mikael Berggren, Tore Ericsson, Bror Wahlberg, Hans 

Gustavsson, Kjell Johansson, Rolf Eek, Lars Möller, Martin Wallström, Stellan Fogelquist och 

Arne Ljungdahl 

 

Eskadernämnden 

Ordförande: Kjell Vestberg 

Från kretsarna: Ulf Bergqvist, Kenneth Garph, Hans Norman, Anna Friis, Urban Ahldén, Bengt 

Dagberg, Staffan Rydberg, Rolf Albinsson, Christer Böös, Brita Kratz, Eie Bengtsson och Kjell 

Björk 

 

Utbildningsnämnden 

Ordförande: Peter Björnhage 

Från kretsarna: Ulf Bergqvist, Tony Johansson, Julia Stake, Jan Simonson, Anna Friis, Björn 

Lindeberg, Bo Kaliff, Martin Lesén, Peter Borenberg, Bo-Göran Ekevik och Kenneth Svensson 

 

Informationsnämnden 

Ordförande: Ola Larson/Frank Arnoldsson 

Representant från Kryssarklubben: Per Berkhuizen 

Från kretsarna: Jan Burström, Åke Lorestig, Britta Isaksson, Teddy Palm, Morgan Romvall, 

Stefan Eliasson, Sven-Göran Nilsson, Ingela Möller, Birgitta Porutis, Anne Kolni,  

Per Albinsson och Nina Brodd 

 

Utlandsnämnden 

Ordförande: Hugo Tiberg 

Från kretsarna: Jan Burström, Börje Magnusson och Bernt Eklund 

 

Kvinna Ombordnämnden 

Ordförande: Anna Friis 

Från kretsarna: Inger Isaksson, Cecilia Olsson, Maud Hagberg, Gunnel Öhrn, Ingela Möller, 

Lis-Lott Närwall, Ingela Johansson, Maria Haggärde och Birgitta Björk 
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SXK-Ung 

Ordförande: Vakant 

 

Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola 

Kryssarklubbens representant: Torbjörn Berg med Ulf Dyberg som suppleant 

 

 

FUNKTIONÄRER OCH BEFATTNINGSHAVARE 

 

Kryssarklubbens kansli: 

Per Berkhuizen, kanslichef 

Personal: Anneli Ekholm, Björn Green, Ewa Persson, Margit Strand (fram till 8/4 2011), 

Mattias Bredberg (från 11/4 2011) Maria Fasth, Mirkka Ankarkrans, Marie-Louise Hägerman, 

vikarie Marianne Widell (delar av året). 

 

Båtregistrator 

Per Berkhuizen 

 

På Kryss 

Ansvarig utgivare: Per Berkhuizen 

Chefredaktör: Micke Westin 

 

Ombud för KRYSSARKLUBBEN 

På 48 platser i världen 

 

Styrelsen tackar alla funktionärer som under året gjort ett ovärderligt arbete för Kryssarklubben. 
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Resultaträkning 

       

         

      10-09-01  09-09-01 
Belopp i kr    Not -11-08-31  -10-08-31 

         

Rörelsens intäkter        

Medlemsintäkter       11 897 102         11 846 650     

Övriga rörelseintäkter   1    5 825 917          6 123 825     

        17 723 019         17 970 475     

         

Rörelsens 
kostnader 

        

Handelsvaror     -     559 088      -      351 873     

Övriga externa kostnader   2 - 13 091 327      -  13 431 111     

Personalkostnader    3 -  3 603 007      -   3 494 834     

Avskrivningar av materiella        
anläggningstillgångar    4 -     260 005      -      251 984     

         

      - 17 513 427      -  17 529 802     

         
Rörelseresultat           209 592             440 673     

         

         

Resultat från finansiella och andra 
intäkter/kostnader 

    

         

         

Övriga ränteintäkter och liknande poster         188 443               36 065     

Räntekostnader och liknande resultatposter   -       20 687      -        25 387     

            167 756               10 678     

         

         
Årets resultat           377 348             451 351     
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Balansräkning               

Belopp i kr       Not 11-08-31   10-08-31 

         TILLGÅNGAR 
       

         Anläggningstillgångar 
      Materiella anläggningstillgångar 

     Byggnader och mark 
   

5    3 187 461     
 

    2 772 229     

Inventarier 
    

6       208 696     
 

       330 715     

      
   3 396 157     

 
    3 102 944     

Finansiella anläggningstillgångar 
     Långfristiga värdepappersinnehav 
 

7    2 409 788     
 

    1 350 086     
Långfristiga 
fordringar 

   
8         51 600     

 
         11 600     

      
   2 461 388     

 
    1 361 686     

         Summa anläggningstillgångar 
   

   5 857 545     
 

    4 464 630     

         Omsättningstillgångar 
      Varulager 

       Handelsvaror 
    

      302 874     
 

       331 358     

         Kortfristiga fordringar 
      Kundfordringar 

    
   1 207 762     

 
       739 356     

Övriga fordringar 
    

      408 487     
 

       389 750     

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter        9       593 240     
 

       744 059     

      
   2 209 489     

 
    1 873 165     

         Kassa och bank 
    

  12 048 402     
 

   12 968 587     

         Summa omsättningstillgångar 
  

  14 560 765     
 

   15 173 110     

SUMMA TILLGÅNGAR 
   

  20 418 310     
 

   19 637 740     

         EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 

     Eget kapital 
       Fritt eget kapital 
       Balanserad vinst 
    

8 968 554 
 

    8 517 202     

Årets resultat 
    

   377 348 
 

       451 352     

      
   9 345 902     

 
    8 968 554     

Kortfristiga skulder 
       Leverantörsskulder 
    

      271 408     
 

       321 073     

Övriga skulder 
    

      310 462     
 

       281 242     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 

10   10 490 538     
 

   10 066 871     

      
  11 072 408     

 
   10 669 186     

         SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 
  

  20 418 310     
 

   19 637 740     

         Ställda säkerheter 
    

inga 
 

inga 

Ansvarsförbindelser 
   

        inga      
 

         inga      
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
 

        Belopp i kr om inget annat anges 

     
        
        Allmänna redovisningsprinciper 

    

        Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens  

allmänna råd. 
      

        Väderingsprinciper m m  
     

        Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat 

anges nedan. 
      

        Varulager 
       

        Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den s k först-in först-ut 

principen respektive verkligt värde. Inkuransrisker har därvid beaktats. 
 

        Fordringar 
      

        Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 

        Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
    

        Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och 
beräknad 

 ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. 
 

        Följande avskrivningstider tillämpas: 
    

        Materiella anläggningstillgångar 
     Byggnader 

  
  

    - exkl. bryggor, pump- och sophus 
  

50 år 
  - bryggor, pump- och sophus 

   
20 år 

  - övrigt 
     

10 år 
 Inventarier 

    
  

 Datorer, skrivare 
    

3 år 
 Övriga inventarier  

    
5 år 
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Not 1. Övriga rörelseintäkter 

   
10-09-01 

 
09-09-01 

            -11-08-31   -10-08-31 

         Publikationer: 
        - På Kryss, matrikel och årsbok 

  
   4 544 339     

 
    4 573 914     

Varuförsäljning 
    

      671 640     
 

       504 501     

Hamnbeskrivningsböcker 
   

        58 990     
 

         41 558     

Marknadsföringsbidrag 
   

                 -     
 

       124 160     

Fakturerat porto 
    

        61 284     
 

         63 194     

Malma Kvarn  
    

      126 712     
 

       134 334     

Utklippan 
     

        42 670     
 

       300 863     

Hyra Stockholmskretsen, kansli 
   

      197 404     
 

       191 636     

Deltagaravgifter årsfest 
   

                 -     
 

       122 825     

Övriga intäkter 
    

      122 878     
 

         66 840     

      
   5 825 917     

 
    6 123 825     

         

         

         Not 2. Övriga externa kostnader 
  

10-09-01 
 

09-09-01 

 
  

   
  -11-08-31 

 
10-08-31 

 
 
Medlems- och båtregister 
 

   

- 267 529   
   

 

- 435 292  
    

Medlemsvård/rekrytering 
 

   

- 1 371 609 
     

 

- 835 357  
    

– På Kryss, matrikel och årsbok 
 

  

- 7 426 781   
   

 

- 7 851 293  
    

Administration/gemensam verksamhet 
 

  

- 1 918 174  
    

 

- 1 973 926 
     

Marknadsföring och övriga kostnader avs. 
varuförsäljning 
 

 

- 35 630 
     

 

- 59 400 
     

Stöd till kretsar, nämnder samt möten 
 

  

- 2 055 710     
 

 

- 2 055 581  
    

Malma Kvarn 
   

   

                 -    
  

 

                  -   
   

Utklippan (exkl. personalkostnader) 
 

  

- 5 329 
     

 

- 150 117 
     

Osäkra fordringar 
 

    

- 10 565 
     

 

- 70 145 
     

      

– 13 091 327 
     

 

– 13 431 111 
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Not 3   Anställda och personalkostnader 

  
10-09-01 

 
09-09-01 

            -11-08-31   -10-08-31 

      
  

 
  

Medelantalet anställda 
   

7 
 

7 

(Varav män) 
    

(2) 
 

(2) 

  
     

  
 

    

         

         Könsfördelning styrelse och övriga ledande befattningshavare 
  

         Styrelsen utgörs av 9 (9) ordinarie ledamöter varav 2(2) är kvinnor, d.v.s 22% (22%).     

         Övriga ledande befattningshavare inom organisationen omfattar 1(1) man.   
 

         

         
         Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

    

      
  

 
  

         Styrelse och kanslichef,  Till styrelsen har inga arvoden utgått 
 

      502 373              495 067     

Övriga anställda 
    

   2 115 710     
 

    1 905 697     

Totala löner och ersättningar 
   

   2 618 083     
 

    2 400 764     

         Sociala kostnader 
    

      984 726              947 651     

(varav pensionskostnader) 
   

  187 890 
 

   157 902 

         Av föreningens pensionskostnader avser 67 033 kanslichef (föreg. år 71 458) 
  

         

         

         

         Not 4   Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar          10-09-01 
 

09-09-01 

            -11-08-31   -10-08-31 

         Byggnader och mark 
    

-     118 001     
 

-        99 750     

Inventarier 
     

-     142 004     
 

-      152 234     

      
-     260 005     

 
-      251 984     
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Not 5   Byggnader och mark 

    
    

             11-08-31   10-08-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 
 

   3 610 232     
 

    3 521 664     

Nyanskaffningar 
    

      533 233     
 

         75 713     

Pågående nyanläggningar 
   

                 -     
 

         12 855     

      
   4 143 465     

 
    3 610 232     

         Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
  

-     838 003     
 

-      738 253     

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden 
 

-     118 001     
 

-        99 750     

      
-     956 004     

 
-      838 003     

         Planenligt restvärde vid årets slut 
  

   3 187 461     
 

    2 772 229     

         Not 6   Inventarier 
                   11-08-31   10-08-31 

Kansli 
        Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 

 
   1 598 635     

 
    1 484 744     

Nyanskaffningar 
    

        24 555     
 

       113 891     

  
     

   1 623 190     
 

    1 598 635     

         Ackumulerade avskrivningar enligt plan  
  

-  1 403 011     
 

-   1 299 487     

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden 
 

-     110 173     
 

-      103 524     

      
-  1 513 184     

 
-   1 403 011     

         Planenligt restvärde vid årets slut 
  

      110 006     
 

       195 624     

         Malma 
        Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 

 
   1 032 495     

 
    1 032 495     

Nyanskaffningar 
    

                 -     
 

                  -     

  
     

   1 032 495     
 

    1 032 495     

         Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
  

-     901 974     
 

-      862 084     

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden 
 

-       31 831     
 

-        39 890     

  
     

-     933 805     
 

-      901 974     

         Planenligt restvärde vid årets slut 
  

        98 690     
 

       130 521     

         Utklippan 
       Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 

 
        73 692     

 
         73 692     

Avyttringar 
    

-       73 692     
 

  

      
                 -     

 
         73 692     

         Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
  

-       69 122     
 

-        60 302     

Ackumulerade avskrivningar på avyttrade inventarier 
 

        69 122     
  Årets avskrivning enl. plan på anskaffningsvärden 

 
                 -     

 
-          8 820     

  
     

                 -     
 

-        69 122     

         Planenligt restvärde vid årets slut 
  

                 -     
 

           4 570     

         Planenligt restvärde totalt vid årets slut 
  

      208 696     
 

       330 715     
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Not 7  Långfristiga värdepappersinnehav 

              11-08-31   11-08-31   10-08-31 

        Aktier och andelar 
      

   
Bokfört värde 

 
Marknadsvärde 

 
Bokfört värde 

        Investor  
  

    555 489     
 

      500 000                273 224     

Kinnevik Investment  
 

    548 658     
 

      542 000     
 

       269 005     

Lundbergföretagen  
 

    549 729     
 

      596 680     
 

       251 945     

   
  1 653 876     

 
   1 638 680     

 
       794 174     

        Gästhamnsguiden Scandinavia AB  

    (556588-9549) 
      375 st andelar = 10% av totala andelarna 

    

        Bokfört värde 
 

    155 312     
   

       155 312     

        

        Andra värdepapper 
      

        SEB Asset Selection Lux 
Ack     200 000     

 
      213 107     

 
       200 000     

Brummer Multi-Strategy     200 600     
 

      209 661     
 

       200 600     

SEB Choise High Yield     200 000     
 

      199 035     
 

                  -     

   
    600 600     

 
      621 803     

 
       400 600     

        Bokfört värde vid årets slut   2 409 788     
   

    1 350 086     

        Not 8   Långfristiga 
fordringar 

               11-08-31   10-08-31 

        Lån till Bottenhavskretsen 
  

        11 600     
 

         11 600     

Lån till Skelleftekretsen 
  

        40 000     
 

                  -     

Bokfört värde vid årets slut 
  

        51 600     
 

         11 600     

        Not  9   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
            11-08-31   10-08-31 

        Förutbetalda kostnader 
     På Kryss nr. 6/11 resp. 7/10 
  

      266 603     
 

       218 534     

Vasakronan AB, hyra och el september 
 

        66 683     
 

         64 212     

Kostnader för årsaviseringar  10/11 resp 09/10 
 

        48 429     
 

         60 379     

        Upplupna intäkter 
      Räntor 

    
        35 883     

 
         15 784     

Stockholmskretsens avgift för Malma enligt avtal                  -     
 

       120 000     

Slutredovisning Utklippan 
  

                 -     
 

         64 642     

        Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter       175 642     
 

       200 508     

     
      593 240     

 
       744 059     
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Not 10   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
               11-08-31   10-08-31 

         Upplupna kostnader 
       Semesterlöner inklusive sociala avgifter 

  
      325 949     

 
       364 332     

Arbetsgivaravgifter 
    

        79 248     
 

         96 026     

Revisionsarvoden  
    

      100 000     
 

       100 000     

Mäss- och bojbidrag Västkustkretsen 
  

      157 572     
 

       225 967     

         Förutbetalda intäkter 
       Medlemsavgifter 11/12 resp. 10/11 

  

   8 690 249     
 

    8 326 355     
Annonsintäkter På Kryss nr. 6-9/11 resp 
7/10 

  
      505 613     

 
       461 218     

         Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 

      631 907     
 

       492 973     

      
  10 490 538     

 
   10 066 871     
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Den 23 oktober 2011 

 

 

 

 

………………………………………….   ……………………………………….. 

Torbjörn Berg, ordförande    Ulf Lindskog, vice ordförande 

 

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

Bertil Carlsén, skattmästare Christina Brodd  

   

 

…………………………………………..   ……………………………………… 

Gunilla Ekholm                          Ulf Dyberg   

     

 

…………………………………………..    ………………………………………… 

Roland Mårtensson      Olof Nordell  

   

 

…………………………………………    

Tom Risberg     

 

 

 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 25 oktober 2011.  

 

 

 

...........................................     ……………………………..     ……………………… 

Bengt Beergrehn      Ingela Möller               Per Piscator 
Auktoriserad Revisor      Medlemsrevisor                  Medlemsrevisor 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR VERKSAMHETSÅRET 11/12 

(att användas som röstsedel vid val för verksamhetsåret 2011-2012). 
Urklipps och insändes till Svenska Kryssarklubbens kansli, Box 1189, 131 27 Nacka Strand, så att 

den är kansliet tillhanda senast den 25 november kl 13.00 eller avlämnas vid årsmöte söndagen den 

27 november på Hotel J, Ellensviksvägen 1, i Nacka Strand/Stockholm senast kl 13.00. Glöm ej 

skriva namn på kuvertet. 

 

 Valet sker i följande sex mandatgrupper 

 

I  Val av ordförande, nyval två år. 

 Valberedningens förslag: 

 Ander Persson 

 Inga andra förslag inkomna. 

 

II Val av fyra ordinarie styrelseledamöter på två år, tre för omval, en för nyval och 

dessutom en för fyllnadsval på ett år samt 

en suppleant till styrelsen på ett år  

 Valberedningens förslag: 

Anders Fischer, fyllnadsval 

 Christina Brodd, omval 

 Ulf Lindskog, omval 

 Olof Nordell, omval 

 Roland Mårtensson, nyval (tidigare suppleant)  

 och som suppleant Rolf Persson, nyval 

 Inga andra förslag inkomna. 
  

III Val av en ordinarie medlemsrevisor på två år och en medlemsrevisorssuppleant för 

denne på två år, båda för omval och ytterligare en suppleant som fyllnadsval på ett 

år, nyval. 

 Valberedningens förslag: 
 Per Piscator och som suppleant Ingela Johansson 

 Pia Pilbro Hakala, fyllnadsval 

 Inga andra förslag inkomna. 
 

IV Val av en auktoriserad revisor på två år och en suppleant för denne, omval. 

 Valberedningens förslag: 
Bengt Beergrehn som ordinarie och som suppleant Kerstin Hedberg från 

Finnhammars Revisionsbyrå, omval. 

 Inga andra förslag inkomna. 

  

VI Valberedning, fem namn på ett år. 

Styrelsen föreslår omval på ett år för tre ledamöter och nyval på ett år för två 

ledamöter. 

Styrelsens förslag: 

 Kjell Vestberg, ordförande, omval 

 Teddy Palm, omval 

 Mats Bergström, omval  

 Mikael Berggren, nyval 

 Hans Larson, nyval 

 Inga andra förslag inkomna. 

 
Inga ytterligare namn får tillskrivas. Endast strykningar får göras. Från föregående år kvarstår 

genom det tvåårsmandat för styrelseledamöterna Gunilla Ekholm, Bertil Carlsén, Tom Risberg och 

medlemsrevisor Ingela Möller. Dessa berörs inte av valen vid årsmötet 2011.  

Röstberättigad medlem kan erhålla en vallista från Svenska Kryssarklubbens kansli i Nacka Strand. 
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Budget 2011/2012 ( Kkr) 
 

   
  

   

         

   
        Utfall  Utfall Budget 

    

      2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Intäkter 
      Medlems- & Båtregister 

  
       11 847      11 890,9         12 289,0     

På Kryss & Till Rors 
  

         4 557        4 523,4          4 560,0     

Matrikel 
   

             31             31,0               30,0     

Medlemsservice & föreningsverksamhet            426           309,2             216,9     
Varuförsäljning (inkl 
hamnbeskrivningsböcker)            551           730,6             547,0     

Stöd till kretsar 
  

  
 

  

Styrelse, nämnder och möten 
 

           123           104,0               -      

Malma Kvarn 
  

           134           126,7             134,6     

Utklippan 
   

           301          7,2               -      

    
      

    
       17 970       17 723,0         17 777,5     

      
  

       Kostnader 
     Medlems-& Båtregister  
  

           435     267,6         984,0     

På Kryss & Till Rors 
 

           6 931     6 780,3      7 432,8     

Matrikel 
   

           358     89,3         350,0     

Årsbok 
   

           629     567,7         648,7     

Medlemsservice & föreningsverksamhet          5 267     5 503,2      3 375,5     
Varuförsäljning (inkl 
hamnbeskrivningsböcker)            415     594,7         620,7     

Stöd till kretsar 
  

           579     570,5         561,6     

Stryrelse, nämnder och möten 
 

         1 477     1 485,2      2 230,4     

Kommunikation och marknadsföring            870     1 371,6      1 523,0     

Malma Kvarn 
  

  
 

              -      

Utklippan 
   

           317     23,3               -      

    
  

 
  

    
       17 278       17 253,4         17 726,8     

     
    

Resultat före avskrivningar 
 

           692           436,7               50,8     

Avskrivning inventarier 
  

           152           142,0            108,6     

Avskrivning byggnader/markanläggn.              99           118,0             128,5     

Avskrivning IT 
  

                   -           100,0                   -      

Finansiella intäkter 
  

             36           188,5             100,0     

Finansiella kostnader 
  

             25        20,8               -      

     
    

Årets resultat 
  

           452           377,3     - 86,4     

     
    

Tot 
   

       17 970       17 723,0         17 777,5     
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Avgifter och arvoden för12/13 

Styrelsen föreslår årsmötet att årsavgifterna förblir oförändrade. 

Årsavgift för enskild medlem över 25 år (senior)     400 kr 

Årsavgift för enskild medlem upp till 25 år (ungdom)    150 kr 

Årsavgift för familj (oavsett storlek)     460 kr 

Årlig avgift för i SXK inregistrerad båt     100 kr 

Årsavgift för Off-Shoremedlemsskap     250 kr 

 

Som familj räknas makar, sambor och barn tillhörande samma hushåll. 

Enskild medlem senior och ungdom erhåller På Kryss, årsbok och matrikel. 

 

Off-Shore avgift är för medlem som är med i Medelhavsseglarna och som vistas 

utomlands minst 6 månader per år. Med sådan avgift avsäger man sig utskick av 

tidningen På Kryss, Årsbok och Matrikel.  

 

Inga arvoden förutsätts för styrelseuppdrag. 

 

Styrelsens berättelse och ekonomiska redovisning för verksamhetsåret 1 september 

2010 till den 31 augusti 2011 återfinns på Svenska Kryssarklubbens hemsida 

www.sxk.se senast den 15 november. Berättelsen tillhandahålls även i särtryck vid 

årsmötet och kan rekvireras från Svenska Kryssarklubbens kansli i Nacka Strand. 
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