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  Org. nr 802001-8878 
 

Årsmöteshandlingar 

2009-2010 

 
Innehåll: 
Föredragningslista     sida 2 

Styrelseberättelse     sida 3-17 

Resultat och balansräkning     sida 18-19 

Specifikation av intäkter och kostnader    sida 20-26 

Revisionsberättelse    sida 27 

Valberedningens förslag    sida 28 

Budget 2010-2011     sida 29 

Avgifter 2010-2011     sida 30 

 

 
 
Bilaga: 

Av medlemmar inkomna förslag 

- Medlemsförslag, nya stadgar 

- Medlemsförslag, utredning av Kryssarklubbens resursfördelning 

-    Styrelsens yttrande över förslagen 

 

Av styrelsen lämnade förslag  

- Styrelsens förslag, utnämning hedersmedlem 

- Styrelsens förslag, höjning av medlemsavgift 
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Svenska Kryssarklubbens Riksförening kallar 

härmed till sitt 87:e årsmöte  
Svenska Kryssarklubbens Riksförening kallar härmed till Årsmöte 2010, söndagen den 21 

november kl 13.00 i Stockholm. Alla medlemmar är välkomna till Hotel Clarion Stockholm, 

Ringvägen 98, 118 60 Stockholm 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 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 fyra styrelseledamöter och en suppleant. 

10. Val av två medlemsrevisorer varav en ordinarie och en suppleant. 

11. Val av en ordförande och fyra ledamöter i valberedningen. 

12. Fastställande av budget och verksamhetsplan. 

13. Beslut om avgifter och arvoden. 

14. Förslag väckt av styrelse, kretsstyrelse eller medlem. 

– Medlemsförslag, nya stadgar 

– Medlemsförslag, utredning av Kryssarklubbens resursfördelning 

– Styrelsen förslag, utnämning hedersmedlem 

– Styrelsens förslag, höjning av medlemsavgift 

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

16. Mötet avslutas. 

 

 

Nacka Strand den 28 oktober 2010 

 

Torbjörn Berg     

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

dess 87:e verksamhetsår vilket omfattar perioden från 1 september 2009 till och med 31 augusti 

2010. 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 09/10 

Inför året utarbetades en verksamhetsplan för riksföreningen. Arbetet skedde i samarbete med 

styrelse, kretsar och nämnder och beskriver målsättning och åtgärder för verksamhetsåret. 

För verksamhetsåret fokuseras på att behålla medlemmar och rekrytera nya, att utveckla 

medlemstidningen På Kryss i papper och på webben. Under de följande sidorna beskrivs de 

åtgärder som utförts under året. 

 

Sammanfattning av verksamhetsområden och åtgärder 
Kryssarklubben har haft ett bra verksamhetsår med stigande antal fullbetalande medlemmar. På 

Kryss har genomgått en större ansiktslyftning och finns nu även på webben, se www.pakryss.se. 

Stockholmskretsen har under verksamhetsåret 09/10 tagit över driften av anläggningen på 

Malma Kvarn och skött anläggningen på ett bra sätt.  

 

Årsmötet 2009 genomfördes i god anda och förutom sedvanliga föreningsärenden behandlades 

frågan om nya stadgar:  

 Stadgegruppen som utsågs vid årsmötet 2008 lämnade ett stadgeförslag som årsmötet 2009 

återremitterade till stadgegruppen för ytterligare remissbehandling. Under året har 

medlemmar och funktionärer deltagit i remissarbetet och ett nytt omarbetat stadgeförslag 

kommer att föreläggas årsmötet 2010. 

 

Av planerade aktiviteter i verksamhetsplanen för verksamhetsåret 09/10 har följande 

genomförts: 

 Styrelsen har med syftet att minska kostnaden och utöka verksamheten för Malma Kvarn 

tecknat ett femårigt drift-, underhålls- och brukaravtal med Stockholmskretsen från 1 

september 2009.  Kretsen har under året bedrivit verksamhet och underhållit anläggningen 

enligt plan.  

 

 På Kryss har fått ny redaktion och ny chefredaktör genom Micke Westin. Aller Custom 

Publishing som fått uppdraget i konkurrens med ett antal andra förlag ska utveckla 

papperstidningen, skapa en webbtidning och även göra papperstidningen På Kryss 

tillgänglig via webben.   

 

 Under året har fem läsar- och medlemsundersökningar genomförts. I december 2009 

genomförde SKOP en läsarundersökning inför den förändring som planerades av På Kryss. 

På båtmässan ”Allt för Sjön” genomfördes en varumärkesundersökning. En läsarpanel med 

900 läsare bildades i mars 2010 och därefter har fyra läsarmätningar genomförts.  
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 En kampanj för På Kryss har genomförts under vecka 25 i alla Sveriges 300 

Pressbyråkiosker. 

 

 Styrelsen har tagit beslut om en inköpspolicy som innebär att inköp ska ske i konkurrens, 

vara affärsmässig och ske utan otillbörlig påverkan. Policyn gäller alla inköp i 

riksföreningens namn eller andra juridiska personer som gör inköp för riksföreningens 

räkning. Kretsarna rekommenderas att i sin verksamhet följa policyn. 

 

 Styrelsen har tagit beslut om en placeringspolicy som beskriver hur Kryssarklubbens kapital 

ska förvaltas och placeras för att ge en god och säker avkastning.  

 

 Under året har Kryssarklubbens nya webbplats diskuterats vid två större funktionärsmöten 

och i en nybildad arbetsgrupp. En mindre kartläggning av kretsarnas behov har 

sammanställts. En kartläggning av alternativa leverantörer har genomförts. En 

undersökning av andra medlemsorganisationers erfarenheter har genomförts. 

 

 En stor matrikel har producerats som distribuerats till medlemmarna med På Kryss Nr 3. 

 

 Gästhamnsguiden har sänts ut till medlemmar med registrerad båt med På Kryss Nr 4.  

 

 Årsboken 2010 på temat Västerhav har producerats av Västkustkretsen och har distribuerats 

med På Kryss Nr 5/6. 

 

 Kryssarklubben har deltagit vid fem båtmässor,  två i Stockholm, en i Göteborg, en på 

Orust och en i Köpenhamn. Totalt har mässorna resulterat i 932 nya medlemmar varav 452 

fullbetalande. 

 

 Kryssarklubben har genomfört Kryssarklubbsdagar och SXK Forum där inbjudna 

funktionärer diskuterar verksamheten och lägger fram nya idéer och riktlinjer för 

verksamheten. 

 

 Årsmötet 2009 samt årsfesten genomfördes i Göteborg i samarbete med Västkustkretsen. 

 

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

Hamn- och Farledsnämnden har utarbetat en ny folder som beskriver hamn- och 

farledsverksamheten och som sänts ut till medlemmarna med På Kryss Nr 5/6. Under året 

har även nya skyltar producerats till Kryssarklubbens uthamnar. 
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Medlemsutveckling  

 

Medlemsutvecklingen för fullbetalande ser nu ut ha vänt uppåt efter att under de senaste tio 

åren ha varit negativ. Medlemsutvecklingen slår inte direkt igenom i ökade medlemsintäkter på 

grund av 1½ års medlemserbjudande som tillämpats vid vårmässorna de senaste åren. 

 

Här följer en flerårsöversikt över medlemsutvecklingen och medlemmarnas registrerade båtar.  

 

Flerårsöversikt (tkr)      

Verksamhetsår 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 

Totalt antal medlemmar 42 678 41 677 42 015 42 061 41 592 

Varav fullbetalande 24 625 24 454 25 040 25 367 25 792 

Totalt nya medlemmar  4 331 3 298 3 717 3 430 3 837 

Totalt utträdda  3 330 3 636 3 763 2 961 4 369 

Nya fullbetalande under 
året 2 020 1 499 1 723 1 994 2 087 

Utträdda fullbetalande 
under året 1 849 2 085 2 050 2 419 2 761 

Ökning/minskning 
fullbetalande under året 0,7 % – 2,3 % – 1,3 % – 1,6 % – 2,5 % 

Antal registrerade båtar 17 435 17 238 17 337 17 343 17 594 

varav segelbåtar 14 402 14 231 14 340 14 304 - 

varav motorseglare 739 747 759 768 - 

varav motorbåtar 2 294 2 260 2 238 2 271 - 

 

 

Utträden  

Här är angivna skäl till att fullbetalande medlemmar begär utträde. 

Har inte båt längre    125 st 

Returer, adressat okänd      54 st 

Dödsfall       30 st 

Har fått andra intressen      32 st 

Har blivit för gammal        31 st 

Sjukdom         7 st 

Medlemsavgiften för hög        7 st 

Har flyttat utomlands        4 st 

På Kryss dålig           4 st 

Bytt försäkringsbolag        1 st 

SXK:s arrangemang motsvarar inte mina förväntningar         1 st 

SXK företräder inte mina intressen          1 st 

   

 

KRETSAR 

 

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. 

 

 

 

 



  6(30)  

ANLÄGGNINGAR 

 

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

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

Där finns också en hamnanläggning med toalett och dusch, kiosk, restaurangbyggnad och 

brygga med plats för ca 54 båtar. Anläggningen har använts för 8 seglarläger för barn med totalt 

250 (227) elever samt en vuxenkurs med 13 (14) deltagare, men även några konferenser och 

evenemang. Traditionsenligt midsommarfirande genomfördes med många besökare. Malma 

Kvarn drivs nu i Stockholmskretsens regi sedan 1 september 2009. Avtalet löper på 5 år. 

I hamnen finns avtal med 44 fasta hamnliggare. Hamnen har i år besökts av 670 (828) gästande 

båtar, varav 402 (529) var Kryssarklubbare. 

 
Utklippan 

Kryssarklubbens anläggning på Utklippan i Blekinge skärgård består av en gästhamn med plats 

för ca 50 båtar. Logi finns med plats för 30 övernattande gäster, bastu, café och kiosk. Under 

öppethållandeperioden från den 1 juni till 31 augusti har hamnen besökts av 1593 (1391)  

betalande båtar. Gästerna har kommit från följande länder, Sverige 699 (600), Tyskland 566 

(476), Danmark 121 (90), Holland 98 (82), Norge 12 (10), Finland 63 (90), Övriga Europa 29 

(30) övriga länder 5 (13). Vandrarhemmet har haft 230 (313) gästnätter. 

Förutom säsongsanställd personal har Blekingekretsen på sedvanligt sätt varit stugvärdar på 

Utklippan.   

 

Statens Fastighetsverk som förvaltar Utklippan har sagt upp avtalet med Kryssarklubben. Nya 

avtalsförhandlingar ska genomföras under hösten 2010. 

 

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 288 elever, 5 

vuxenkurser med sammanlagt 72 elever, 2 dagseglingar med 20 elever samt en intern befälskurs 

med 20 elever. Beläggningen på ungdomskurserna var 93 % och på vuxenkurserna 84 %. 

Samtliga seglingar går oftast i skandinaviska farvatten men även Tyskland, Polen och Holland 

har besökts i sommar.  

 

Årets seglationssäsong har varit mycket lyckad. Gratia och Gratitude deltog framgångsrikt i 

Nordisk seglats där Gratia vann sin klass. Den här typen av kappseglingar ger Stiftelsen en 

möjlighet att visa upp sina fartyg bemannade av duktiga besättningar. Samtidigt erbjuds våra 

elever möjlighet till socialt utbyte med andra nationers ungdomar. Atlantica seglade med 

fortsättningselever till Holland med elev- och befälsbyte i Haag. Vi anser dock att seglingarna 

med nybörjare är av yttersta vikt. Det är där vi lägger grunden till dugliga och kompetenta 

seglare som sedan kan visa upp ett gott sjömanskap. Vi har under en period upplevt tuffare krav 

på bemanning och inspektion. Detta är i grunden gott, men måste ställas i relation till 
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möjligheten att driva Seglarskolan framöver. Vi ser nu framtiden an med viss tillförsikt då 

Näringsdepartementet gett Transportstyrelsen i uppdrag att ytterligare se över reglerna. 

 

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. 

 
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. Sörmlandskretsen övertog IF-båten 

Tant Gredelin från Öresundskretsen i början av sommaren 2010. 

 

 

PUBLIKATIONER OCH INFORMATION 

 

På Kryss  

Under året avslutades upphandlingen av produktion och redaktion för På Kryss. Styrelsen utsåg 

på rekommendation av en nybildad upphandlingsgrupp Aller Custom Publishing till ny 

leverantör av medlemstidningen På Kryss. I uppdraget ingår produktion, redaktion och tryck av 

medlemstidningen På Kryss samt produktion av webbtidningen På Kryss.  

Nytt är också att ett redaktionsråd införts med representanter från Kryssarklubben och 

redaktionen. Ledamöter från Kryssarklubben har varit upphandlingsgruppen med kanslichef Per 

Berkhuizen, styrelseledamot Gunilla Ekholm och Frank Arnoldsson vice ordförande 

Informationsnämnden samt Kent Mattsson, sakkunnig som på egen begäran lämnade 

redaktionsrådet i april 2010.  Redaktionsrådet har dessutom förstärkts med ordförande Torbjörn 

Berg. På Kryss har utkommit enligt plan med nio nummer varav ett dubbelnummer. Antalet 

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

innehåll. Resterande innehåll är betalda annonser, dvs. 291 sidor. Under året har över 250 

artiklar och notiser publicerats i webbtidningen. 

I mars 2010 inrättades en läsarpanel som består av ca 900 läsare mest medlemmar som 

kontinuerligt lämnar läsarsynpunkter om varje nummer av tidningen som underlag för ständiga 

förbättringar.    

På Kryss fungerar också som informationsbärare för föreningsinformation såsom kallelser, 

matrikel, årsbok, årsavisering och gästhamnsguiden. Den är också försäljningskanal för 

föreningens varor samt används i samband med prenumerations och 

medlemsvärvningskampanjer. Under året har en kampanj genomförts i Pressbyrån. 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 är förutom Kryssarklubbens medlemstidning också en båttidning som konkurrerar 

med andra båttidningar om leverantörernas annonsbudgetar. Annonsmarknaden har efter förra 

årets stora nedgång återhämtat sig något. Annonsförsäljningen för På Kryss ökade med 5.5% 

för verksamhetsåret 09/10. Prognosen visar att återhämtningen förväntas fortsätta kommande 

verksamhetsår.  

 

Orvestos räckviddsmätningar som mäter antal läsare är viktiga för annonsörerna men visar att 

Sveriges båttidningar har haft en nedgång med 12 % under det senaste året. På Kryss däremot 

har haft en ökning med 3 % av antalet läsare.  
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Årsbok 

Årsboken för 2010 Västerhav handlar om långfärder i farvatten väster om Sverige. 

Berättelserna i boken tar oss till spännande färdmål, såsom från Bohuslän till Danmark, Norge 

och vidare mot Orkney, Shetland och Brittiska öarna. En redaktionsgrupp med representanter 

från Västkustkretsen har genomfört projektet.  

 

Matrikel 

Under året gavs Kryssarklubbens stora Matrikel ut. Den innehåller information om 

medlemmarna, deras båtar, Kryssarklubbens styrelse, nämnder och kretsar, ombud, 

Kryssarklubbens bojar, utmärkelser och SRS-tabell. Årets Matrikel distribuerades till alla 

medlemmar med På Kryss nr 3 i början av april 2010. 

 

Gästhamnsguiden 

Publikationen "Gästhamnsguiden 2010" innehållande ca 437 gästhamnar och har distribuerats 

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

 

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.  

 

Webbplatsen www.sxk.se  

Kombinationen mässor, tidningar och information på Internet är viktig. Det ger medlemmar och 

andra intresserade möjlighet att få kontakt med Kryssarklubben på det sätt som passar dem bäst. 

Det stora flertalet nya medlemmar anmäler sig på hemsidan.  

 

Nyhetsbevakning av allt som skrivs i svensk och internationell elektronisk media bevakas för 

tredje året. Vi bevakar allt som skrivs om Kryssarklubben och svenskt båtliv. Relevanta artiklar 

publiceras så gott som dagligen på webben.  

 

Under året har Kryssarklubbens nya webb diskuterats vid både Kryssarklubbsdagarna och SXK 

Forum. En arbetsgrupp har arbetat under året med att ta fram förslag till hur nya webben ska 

fungera och layoutas. Arbetet har försenats kraftigt och vid årets slut har arbetsgruppen inte 

utarbetat ett färdigt förslag.  

 

 

ÖVRIGT 

 

Adressuppdateringar 

Under året har ca 9 900 adressuppdateringar utförts vid kansliet.  

 

Internationella certifikat 

Under året har 325 internationella certifikat utfärdats.  

 

Båtjuridiskt Forum 

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

förmånerna i medlemskapet. Styrelsen har utsett Hugo Tiberg till juridisk rådgivare.    
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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". Totalt har ca 297 000 

båtintresserade besökt mässorna. 

 

Totalt gav mässorna 452 (164 föregående år) nya fullbetalande medlemmar och 480 

familjemedlemmar (170 föregående år). Förgående års låga resultat påverkades av den 

ekonomiska krisen som minskade besökarantalet på mässorna med närmare 10 %. Övriga 

aktiviteter gav 263 fullbetalande medlemmar.  

 

Årets mässor: 

– Scandinavian Boat Show, Stockholm. 4-8 nov 2009 gav 52 nya fullbetalande medlemmar 

och 68 nya familjemedlemmar 

– Svenska Mässan Båtmässan, Göteborg. 5-14 feb 2010 gav 142 nya fullbetalande 

medlemmar och 173 familjemedlemmar 

– Bella Center i Köpenhamn 27 feb-7 mars gav 66 nya medlemmar 

– Allt För Sjön, Stockholm 5-14  mars 2010 gav 161 nya fullbetalande medlemmar och 200 

familjemedlemmar 

– Öppna Varv, 27-29  augusti 2010 gav 31 nya fullbetalande medlemmar och 39 familje-

medlemmar 

 

Övriga aktiviteter 
Medlemsvärvning i På Kryss, julklappserbjudandet som gick med tidningen På Kryss nr 9, 

2009 gav 42 nya medlemmar. 

 

 
MEDLEMSVAROR  

 

Antalet artiklar i varusortimentet har omfattat Kryssarklubbens egen hamn- och farledslitteratur, 

flaggor, märken och ett fåtal profilvaror. Under året har en översyn av varuförsäljningen 

påbörjats med avsikt att utöka och stärka sortimentet för att erbjuda attraktiva och 

profilstärkande medlemsvaror till medlemmarna. 

 

 

BÅTPOLITISKA FRÅGOR 

 

Under verksamhetsåret 09/10 lade regering och departement fram flera remisser som påverkar 

båtlivet och föreningslivet. Kryssarklubben besvarade remisserna, antingen själv, inom ramen 

för SSD Sjösportens Samarbetsdelegation eller inom ramen för Svenskt Friluftsliv.  

 

– Sedan tidigare har Kryssarklubben vid två tillfällen lämnat yttrande på förslag till nya 

gränser för sjöfylleri. En ny lag infördes juni 2010 som fastställde gränsen för sjöfylleri till 

0,2 promille för båtar som är längre än 10 meter eller som kan färdas fortare med motor än 

15 knop. Grovt sjöfylleri 1,0 promille gäller som tidigare för samtliga båtar oavsett storlek 

och fart.  

– Under mars 2010 har Kryssarklubben lämnat Remissyttrande angående N 2009/2088/TR 

Transportstyrelsens rapport över uppdrag om utsläpp av toalettavfall från fritidsbåt. 

Transportstyrelsen har den 23 juni 2010 fått i uppdrag av regeringen, att genomföra 

förbudet mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar. 
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– Remissvar har lämnats mars 2010 via Svenskt Friluftsliv angående ”Mervärdesskatt för den 

ideella sektorn, m.m.” (Ds 2009:58). 

– Remissvar har lämnats via Svenskt Friluftsliv angående Stiftelse- och 

föreningsskatteutredningens betänkande ”Moderniserade skatteregler för ideell sektor” 

(SOU 2009:65).  
– Remissvar har lämnats via Svenskt Friluftsliv avseende ”Naturvårdsverkets och Boverkets 

förslag till vägledning för den nya strandskyddslagstiftningen” Dnr 190-3836-09 Nf. 

– Under maj 2010 har Kryssarklubben lämnat remissyttrande gällande M2010/2260/R, 

Förordning om statsbidrag för friluftsorganisationer. 

 

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 

Sjöfartsverkets organisation, obligatoriskt förarbevis och Kustbevakningens roll.  

 

Stora Hunduddens Varvsförening drivs av SXK:s Stockholmskrets och KSSS och erbjuder 

hamn-, vinteruppläggnings- och vinterhamnplats för de båtägare som är medlemmar i Svenska 

Kryssarklubben Stockholmskretsen eller Kungliga Svenska Segelsällskapet. Varvsområdet 

ligger på östra Djurgården.  

 

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 
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– 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. 

 

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 arbetsgrupp ”Sjögeografiska rådet”. 

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

standard för fritidsbåtar. 

Sjöfartsverkets Sjösäkerhetsråd. 

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.      

 

 

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). 

 

Båttekniska nämnden (BTN) 

Båttekniska nämnden har hållit ett möte under året (Älvsjö Mässan 2010). Kontakter med BTN 

och kontaktmän i kretsarna har hållits via Internet (e-post). Två kretsar (Västkusten och 

Stockholm) har aktiva tekniska kommittéer. Under våren har också Magnus Sterky tillkommit 

som ny ordinarie ledamot i nämnden. 
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Båttekniska Nämndens Forum har under året varit välbesökt. Nämndens ledamöter har även 

deltagit i tekniska diskussioner och rådgivning på BTN-Forum. Viss nedgång i antalet besökare 

har noterats.  

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

lossnar på S-drev, bakterier/partiklar i rapsinblandad diesel, felaktiga lanternor och brott på 

gjutjärnsköl har diskuterats flitigt i BTN-Forum.  

 

BTN har via Micke Westin fått en presentation i På Kryss. BTN och På Kryss har nu ett 

givande samarbete gällande tekniska frågor och problem kan dryftas. 
  

 
Eskadernämnden 

Eskadernämnden har under verksamhetsåret 2009-2010 haft ett nämndmöte i samband med 

Riksföreningens årsmöte i Göteborg 21-22 november 2009. 

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

 

AU för Rikseskadern till Århus 2011, Bengt Dagberg, Rolf Albinsson och Kjell Vestberg har 

träffat företrädare för segelklubbar, hamnen och turistbyrån i Århus 2-3 mars 2010. Dessutom 

har hamnar i närheten av Århus rekognoscerats.  

Diskussion har förts om Eskadernämnden skall stå som samordnar och/eller ansvariga för 

chartereskadrar arrangerade av På Kryss. Beslut i frågan tas vid nämndmöte hösten 2010. 

 

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. Dessutom har 

eskadrar med charterbåtar hållits i Medelhavet. 

 

SXK – Ung  

På kretsnivå har verksamhet bedrivits i varierande omfattning. S:t Annakretsen har i år 

genomfört en barneskader. I kretsarna har det också anordnats jolleläger, seglingar med IF båtar 

och andra roliga aktiviteter för ungdomar och barn. På nämndnivå har det inte skett några möten 

under det här verksamhetsåret. 

 

Kvinna Ombord 

I följande kretsar har det bedrivits Kvinna Ombord verksamheter: Sörmlands-, S:t Anna-, 

Väner- Väster Mälar- och Västkustkretsen. I Skelleftekretsen har man startat med Kvinna 

Ombordaktiviteter.  

 

IF-båten Tant Trygg har varit till stor glädje och nytta för kvinnorna i Vänerkretsen, de har 

rustat och seglat båten tisdagskvällar och söndagar.  

 

Praktisk segling har förekommit i följande kretsar: Sörmland-, S:t Anna-, Väner-, Väster Mälar- 

och Västkustkretsen. 
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Övriga aktiviteter i de aktiva kretsarna har varit praktisk båtvård, knopslagning, väjningsregler, 

väderkväll, sjukvård ombord, segeltrim och båtmanövrering. 

 

Nämndmötet genomfördes i Göteborg i samband med årsmötet i november 2009. 

 

Utlandsnämnden  

Nämnden har inte hållit något sammanträde under året. Nämnden har fyra arbetsområden, Mare 

Balticum, Västerhavet, Medelhavet samt Oceanerna, varav det senare är nytt för 

Kryssarklubben. Medelhavsseglarna, som aktivt arbetar med Medelhavet som seglationsområde 

har haft en livlig verksamhet.  

 

Hamn- och Farledsnämnden  

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

Öresundskretsen som endast är informationsmottagare.  Nämnden har haft två möten, den 21 

november 2009 och 6 mars 2010. I övrigt har ärenden hanterats genom e-postkonversation och 

telefonsamtal. I fortsättning kommer nämnden bara ha ett möte per verksamhetsår. Nämnden 

har under det gångna verksamhetsåret utarbetat en ny broschyr för hamn- och 

farledsverksamheten. 

 

Bojar 

Bojar finns i alla kretsar förutom Uppsala och Öresund. Bojarbetet omfattar tillsyn av de drygt 

160 bojar som är utlagda på mer än 100 platser. Kryssarklubbens svajbojar är mycket populära. 

Nämnden har haft problem i år med att bojar har slitit sig, delvis beroende på bristande 

underhåll. Nämnden kommer verka för någon form av kvalitetssäkring när det gäller drift och 

underhåll av bojarna.  Ett annat problem är att bojarna ibland belastas med för tunga båtar. 

Nämnden kommer att ta tag i problemet. Nämnden har beslutat att ta fram en ny text om 

bojförtöjning till matrikeln. Bojskisserna har hållits aktuella för hemsida och matrikel med 

genom Erik Nyström. 

 

Nämnden har medverkat till att klubbens ansvarsförsäkring har utökats till att omfatta 

skadeståndsanspråk, som riktas mot Kryssarklubben om båt förtöjd vid svajboj skadas på grund 

av haveri på bojen och om båt eller person skadas till följd av fel på sjösäkerhetsanordningarna, 

som Kryssarklubben äger eller ansvarar för. 

 

Uthamnar och gästhamnar 

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

Ridön, Stora Ålö, Ekenäs och Lomma (Kryssarklubbscentrum Skåne) samt gästhamnarna  

Malma Kvarn och Utklippan.  

En ny skylt har tagits fram till våra uthamnar. Nämnden har påbörjat arbetet med ny 

uthamnsdefinition. 

 

Nedan följer en grov sammanställning av hamn- och farledsverksamhetens omfattning.  

– Drygt 160 svajbojar finns utlagda i naturhamnar 

– Drift och underhåll av enslinjer varav ett antal är fyrenslinjer 

– Underhåll av ett 20-tal kummel och båkar 

– Ansvarar för drift och underhåll av ett 30-tal farledsprickar 

– Har placerat ut tusentals bergöglor för förtöjning 

– Driver och underhåller 9 uthamnar och 2 gästhamnar 

– Ger ut hamnskisser och farledsbeskrivningar 

– Bevakar fritidsbåtintressen i samarbete med föreningar och myndigheter 
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Hamn- & farledsbeskrivningar 

Norrlandskust, Svenska Kryssarklubbens årsbok 2009 distribuerades till alla medlemmar men 

säljs också ute i handeln och är ett strålande exempel på Kryssarkubbens hamn & 

farledsbeskrivningar. 

 

24-timmarsnämnden 

24-timmarsnämdens uppgift är att förvalta regler och en del rutiner och verktyg. Nämnden 

samordnar rikstäckande marknadsföring för 24-, 48- och 96-timmarseglingar. 

Seglingarna genomförs i respektive krets som också ansvarar för lokal marknadsföring och 

deltagarvärvning. 

 

Seglingarna genomförs i de flesta kretsar första helgen i juni och i september. Antalet anmälda 

båtar var 269 varav 186 fullföljde, vilket är något färre än föregående år. Det kan bero på att 

ovanligt besvärligt väderläge vid höstseglingarna. Vi ser också att de seglarna som i stora skaror 

kom till start under 70- och 80-talet, med stigande ålder i allt högre grad slutar segla 24-

timmars. Detta vägs nästan upp av en glädjande nyrekrytering av seglare som provar vår 

seglingsform. 

 

Nämndmöte hölls i november 2009 i Göteborg i samband med Svenska Kryssarklubbens 

årsmöte. Fjorton funktionärer från nio kretsar deltog. Stefan Pettersson begärde på nämndmötet 

att få avgå som nämndens ordförande. Christer Forsgren har utsetts till ny ordförande i 24-

timmarsnämnden. Den nämndsekreterarroll som inrättades vid nämnmöten hösten 2008 har 

dragits in. Ett första nämndmöte på distans (e-möte) har genomförts under våren 2010. Det föll 

väl ut och ett antal frågor kunde lösas inför seglingssäsongen. 

  

Utbildningsnämnden  

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

nämnden. Under året har utbildningsnämnden hållit två möten. 

Hur det blir med ett eventuellt båtkörkort vet vi inte. Beskeden som lämnas är att frågan än så 

länge ligger still. Dessa otydliga besked skapar osäkerhet hos båtfolket och är kanske en orsak 

till att antalet som går utbildning har minskat lite. 

 

Genomförd utbildning 

Utbildning har genomförts i de flesta kretsar. 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.  

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

kan ses inom andra utbildare för båtlivet. 

Kanske kan detta bero på att många avvaktar besked om eventuellt behörighetsbevis. Man 

väntar med att genomföra till exempel Förarintyg eller Manöverintyg, tills besked kommer. 

Men 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. 

 

Informationsnämnden  

Informationsnämnden är Svenska Kryssarklubbens organ för information och marknadsföring 

och samordnar klubbens behov av intern och extern information. 

 

Nämnden har genomfört ett möte under 09/10, den 21 november 2009. 

Frågor som behandlades på mötet var 
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– Budget 

– På Kryss 

– Skeppsrådet 

– Ambition med Informationsnämnden 

– Räckviddsundersökningen 

– SKOP Medlemsundersökning 

– Register över På Kryss artiklar 

 

Nämnden är representerad i redaktionsrådet för På Kryss genom nämndens vice ordförande 

Frank Arnoldsson 

 

Webbgruppen är en arbetsgrupp som har styrelsens uppdrag att utreda och föreslå utformning 

av ny webbplats för Kryssarklubben. Från Infonämnden ingår Ola Larsson. Arbetet har visat sig 

vara mer omfattande än vad som ursprungligen planerades. Under SXK-Forum 20-21 mars 

redovisades arbetet samt att en workshop arrangerades som gav många bra synpunkter. Arbetet 

fortskrider med bl.a. interjuver med andra volontärorganisationer som har erfarenheter av hela 

processen. Inget färdigt förslag finns ännu att rapportera. 

 

Ambitionen med Skeppsrådet är att i samband med en ny webbplats och med eventuell 

koordination med sociala medier på internet få till en nystart för Skeppsrådet. Nuvarande 

lösning för diskussionsforum på Kryssarklubbens webbplats har gett så lite intresse att försök 

till nystart har bedömts vara lönlöst. 

 

Varumärkesgruppen är en arbetsgrupp som har styrelsens uppdrag att se över hur 

Kryssarklubbens varumärke vårdas och utvecklas samt att arbeta fram en kommunikationsplan 

för Kryssarklubben. Från Infonämnden ingår Ola Larsson. 

 

Mässplanering inför ”Allt för sjön 2011” har startat med deltagare från de kretsar som förväntas 

delta aktivt. Ola Larsson deltar som representant från Infonämnden. 

 
 

EKONOMI 
 

Den ekonomiska basen för verksamheten är god.  Den vändning av antalet fullbetalande vi sett 

under året, medlemmarnas trohet och ett effektivt utnyttjande av medlen bidrar till detta. 

Årsavgiften är enligt årsmötesbeslut för verksamhetsåret 09/10 för senior 400 kronor och för 

familj, 430 kronor. För junior 100 kronor. Off-Shore avgiften är 250 kronor. 

 

 

Flerårsöversikt (tkr)      

Verksamhetsår 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 

Medlemsantal 42678 41677 42015 42061 41592 

Varav fullbetalande 24625 24454 25040 25367 25792 

Verksamhetsintäkter 17970 18004 19557 20461 20265 

Resultat 451 68 453 1004 1159 

Balansomslutning 19638 19327 18369 19031 16933 

Soliditet 46 % 44 % 46 % 42 % 41 % 

Likviditet 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 
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STYRELSESAMMANTRÄDEN OCH ÅRSMÖTE 
  

 Styrelsen har hållit 10 protokollförda möten. Tre av styrelsemöten har varit i kombination krets-

styrelsemöten, som i Malmö, Göteborg och Stockholm. Årsmötet hölls den 22 november 2009 i 

Göteborg. 

 

 

RIKSFÖRENINGENS STYRELSER, REVISORER OCH VALBEREDNING 
 

PERIODEN 1/9 2009 -31/8 2010  

Riksföreningens styrelse 
Ordförande: Torbjörn Berg 

Vice ordförande: Ulf Lindskog 

Skattmästare: Bertil Carlsén 

Ledamöter: Christina Brodd, Gunilla Ekholm, Ulf Dyberg, Lennart Falck, Olof Nordell och 

Tom Risberg. 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  

 
NÄMNDER, NÄMNDLEDAMÖTER 

och av Riksföreningen utsedda ledamöter i andra Kryssarklubbens organ. 

 

Båttekniska nämnden 

Ordförande: Stefan Kindeborg 

Sekreterare: Kjell Fredgren 

Adjungerad: Lars-Olof Norlin 

Ledamöter: Magnus Sterky 

Från kretsarna: Ulf Lundmark, Christer Johansson, Per Bejerstål, Allan Pettersson, Lars-Anders 

Westlin, Bo Kaliff, Hans Martinsson, Stig Ljung, Rolf Odselius, Ove Thorin och Åke Åstrand 

 

Hamn och Farledsnämnden 

Ordförande: Ulf Dyberg 

Från kretsarna: Lars-Jonny Landström, Tony Johansson, 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 Forslund 

Från kretsarna: Ulf Sundström, Tom Risberg, Daniel Eklund, Tore Ericsson, Bror Wahlberg, 

Hans Gustavsson, Kjell Johansson, Per Folkesson, Lars Möller, Martin Wallström, Stellan 

Fogelquist och Arne Ljungdahl 
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Eskadernämnden 

Ordförande: Kjell Vestberg 

Från kretsarna: Ulf Bergqvist, Christer Johansson, Per-Erik Svedberg, 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, Ingvar Wallinder, Jan Simonson, Anna Friis, 

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

Svensson 

 

Informationsnämnden 

Ordförande: Ola Larsson 

Representant från Riksföreningen: Per Berkhuizen 

Från kretsarna: Jan Burström, Frank Arnoldsson, Åke Lorestig, Britta Isaksson, Teddy Palm, 

Stefan Eliasson, Göran Nilsson, Ingela Möller, Bo Sörensson, Kaj Modig, Per Albinsson, Sune 

Stenholm 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, Kristin Karlsson, Gunnel Öhrn, 

Ingela Möller, Lollo Lindgren, Ingela Johansson, Maria Haggärde och Birgitta Björk 

 

SXK-Ung 

Ordförande: Per Fransson 

Från kretsarna: Mats Jacobson och Allan Pettersson 

 

Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola 

Kryssarklubbens representant: Torbjörn Berg med Ulf Dyberg som suppleant 

 

FUNKTIONÄRER OCH BEFATTNINGSHAVARE 

 

Riksföreningens kansli: 

Per Berkhuizen, kanslichef 

Personal: Anneli Ekholm, Björn Green, Ewa Persson, Margit Strand, Maria Fasth, Mirkka 

Manskinen, Marie-Louise Hägerman 

Lennart Rovin, anställd på Utklippan under 4 månader 2010 

 

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 
                         

      
09-09-01 

 
08-09-01 

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

         Rörelsens intäkter 
       Medlemsintäkter 
    

  11 846 650     
 

   12 031 025     
Övriga 
rörelseintäkter 

   
1    6 123 825     

 
5 972 797 

      
  17 970 475     

 
   18 003 822     

         Rörelsens kostnader 
  

  
   Handelsvaror 

    
-     351 873     

 
-      376 702     

Övriga externa kostnader 
  

2 - 13 431 111     
 

-  14 257 085     

Personalkostnader 
   

3 -  3 494 834     
 

-    3 272 411     

Avskrivningar av materiella 
      anläggningstillgångar 

   
4 -     251 984     

 
-      264 219     

      
  

 
  

      
- 17 529 802     

 
-  18 170 417     

         Rörelseresultat 
    

      440 673     
 

-      166 595     

         

         Resultat från finansiella och andra 
intäkter/kostnader 

    

         

         Övriga ränteintäkter och liknande poster 
  

        36 065     
 

       239 560     

Räntekostnader och liknande resultatposter 
  

-       25 387     
 

-          4 826     

      
        10 679     

 
       234 734     

         

         Årets resultat 
    

      451 352     
 

         68 139     
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Balansräkning               

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

         TILLGÅNGAR 
       Anläggningstillgångar 

      Materiella anläggningstillgångar 
     Byggnader och mark 

   
5    2 772 229     

 
    2 783 411     

Inventarier 
    

6       330 715     
 

       369 058     

      
3 102 944     

 
    3 152 469     

         Finansiella anläggningstillgångar 
     

         Långfristiga värdepappersinnehav 
 

7    1 350 086     
 

       458 312     
Långfristiga 
fordringar 

   
8         11 600     

 
         11 600     

      
   1 361 686     

 
       469 912     

         Summa anläggningtillgångar 
   

   4 464 630     
 

    3 622 381     

         Omsättningstillgångar 
      

         Varulager 
       Handelsvaror 
    

      331 358     
 

       341 426     

         Kortfristiga fordringar 
      Kundfordringar 

    
      739 356     

 
       945 402     

Övriga fordringar 
    

      389 750     
 

       357 018     

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter        9       744 059     
 

    1 367 391     

      
   1 873 165     

 
    2 669 811     

         Kassa och bank 
    

  12 968 587     
 

   12 693 244     

         Summa omsättningstillgångar 
  

  15 173 110     
 

   15 704 481     

         SUMMA TILLGÅNGAR 
   

  19 637 740     
 

   19 326 862     

         EGET KAPITAL OCH SKULDER 
     Eget kapital 

       Fritt eget kapital 
       Balanserad vinst 
    

   8 517 202     
 

    8 449 063     

Årets resultat 
    

      451 352     
 

         68 139     

      
8 968 554     

 
    8 517 202     

         Kortfristiga skulder 
       Leverantörsskulder 
    

      321 073     
 

    1 143 785     

Övriga skulder 
    

      281 242     
 

       254 588     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 

10   10 066 871     
 

    9 411 287     

      
  10 669 186     

 
   10 809 660     

         SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 
  

  19 637 740     
 

   19 326 862     
 
Ställda säkerheter 

    
inga 

 
inga 

Ansvarsförbindelser 
   

               -       
 

9 000         
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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 

   
09-09-01 

 
08-09-01 

            -10-08-31   -09-08-31 

         Publikationer: 
        - På Kryss, matrikel och årsbok 

  
   4 573 914     

 
    4 185 814     

Varuförsäljning 
    

      504 501     
 

       476 552     

Hamnbeskrivningsböcker 
   

        41 558     
 

         61 860     

Marknadsföringsbidrag 
   

      124 160     
 

         85 030     

Fakturerat porto 
    

        63 194     
 

         60 760     

Malma Kvarn  
    

      134 334     
 

       553 201     

Utklippan 
     

      300 863     
 

       270 672     

Hyra Stockholmskretsen, kansli 
   

      191 636     
 

       189 551     

Deltagaravgifter årsfest 
   

      122 825     
 

                  -     

Övriga intäkter 
    

        66 840     
 

         89 357     

      
   6 123 825     

 
    5 972 797     

         

         

         Not 2. Övriga externa kostnader 
  

09-09-01 
 

08-09-01 

            -10-08-31   09-08-31 

         

         Medlems- och båtregister 
   

-     435 292     
 

-      258 327     

Medlemsvård/rekrytering 
   

-     835 357     
 

-      792 689     

Publikationer: 
        - På Kryss, matrikel och årsbok 

  
-  7 851 293     

 
-   8 344 784     

Administration/gemensam verksamhet 
       i beloppet ingår revisionskostnader * 
  

-  1 973 926     
 

-   1 852 731     
Marknadsföring och övriga kostnader avs. 
varuförsäljning 

 
-       59 400     

 
-        49 374     

Stöd till kretsar, nämnder samt möten 
  

-  2 055 581     
 

-   1 891 885     

Malma Kvarn   
   

                 -     
 

-      784 466     

Utklippan (exkl. personalkostnader) 
  

-     150 117     
 

-      252 363     

Osäkra fordingar 
    

-       70 145     
 

-        30 466     

      
- 13 431 111     

 
-  14 257 085     

         Spec av revisionskostnader 
      

      

  
  *   Revision samt konsultationer 

      Finnhammars Revisionsbyrå AB 
   

-           151 875     
 

-            198 188     
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         Not 3   Anställda och personalkostnader 
  

09-09-01 
 

08-09-01 

            -10-08-31   -09-08-31 

      
  

 
  

Medelantalet anställda 
   

7 
 

7 

(Varav män) 
    

(2) 
 

(2) 

  
     

  
 

    

         

         Könsfördelning styrelse och övriga ledande befattningshavare 
  

         Styrelsen utgörs av 10 (10) ordinarie ledamöter varav 2(2) är kvinnor, d.v.s.  20% (20%).     

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

         

         
         Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

    

      
  

 
  

         Styrelse och kanslichef,  Till styrelsen har inga arvoden utgått 
 

      495 067              483 834     

Övriga anställda 
    

   1 905 697     *     1 833 096     

Totala löner och ersättningar 
   

   2 400 764     
 

    2 316 930     

         Sociala kostnader 
    

      947 651              917 059     

(varav pensionskostnader) 
   

(157 902) 

 
(165 150) 

         Av föreningens pensionskostnader avser  71 458  kanslichef ( föreg. år 60 467 ) 
  

         

         *  varav  114 384 avseende fastighetsskötsel Utklippan redovisades som "Övriga externa 
kostnader" vid bokslut 31/8 2009. 

 

         

         

         Not 4   Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar          09-09-01 
 

08-09-01 

            -10-08-31   -09-08-31 

         Byggnader och mark 
    

-       99 750     
 

-        98 804     

Inventarier 
     

-     152 234     
 

-      165 415     

      
-     251 984     

 
-      264 219     
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Not 5   Byggnader och mark 
    

    
             10-08-31   09-08-31 

         Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 
 

   3 521 664     
 

    3 521 664     

Nyanskaffningar 
    

        75 713     
 

                  -     

Pågående nyanläggningar 
   

        12 855     
 

  

      
   3 610 232     

 
    3 521 664     

         Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
  

-     738 253     
 

-      639 449     

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden 
 

-       99 750     
 

-        98 804     

      
-     838 003     

 
-      738 253     

         Planenligt restvärde vid årets slut 
  

   2 772 229     
 

    2 783 411     

         Not 6   Inventarier 
                   10-08-31   09-08-31 

         Kansli 
        Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 

 
   1 484 744     

 
    1 389 728     

Nyanskaffningar 
    

      113 891     
 

         95 016     

  
     

   1 598 635     
 

    1 484 744     

         Ackumulerade avskrivningar enligt plan  
  

-  1 299 487     
 

-   1 192 028     

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden 
 

-     103 524     
 

-      107 459     

      
-  1 403 011     

 
-   1 299 487     

         Planenligt restvärde vid årets slut 
  

      195 624     
 

       185 257     

         Malma 
        Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 

 
   1 032 495     

 
    1 032 495     

Nyanskaffningar 
    

                 -     
 

                  -     

  
     

   1 032 495     
 

    1 032 495     

         Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
  

-     862 084     
 

-      818 868     

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden 
 

-       39 890     
 

-        43 216     

  
     

-     901 974     
 

-      862 084     

         Planenligt restvärde vid årets slut 
  

      130 521     
 

       170 411     

         Utklippan 
       Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 

 
        73 692     

 
         73 692     

Nyanskaffningar 
    

                 -     
 

  

      
        73 692     

 
         73 692     

         Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
  

-       60 302     
 

-        45 562     

Årets avskrivning enl. plan på anskaffningsvärden 
 

-         8 820     
 

-        14 740     

  
     

-       69 122     
 

-        60 302     

         Planenligt restvärde vid årets slut 
  

          4 570     
 

         13 390     

         Planenligt restvärde totalt vid årets slut 
  

      330 715     
 

       369 058     
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         Not 7  Långfristiga värdepappersinnehav 
     

               10-08-31     10-08-31   09-08-31 

         Aktier och andelar 
       

   

Bokfört 
värde 

  
Marknadsvärde 

 
Bokfört värde 

         Investor  
  

    273 224     
  

      255 200                           -     

Kinnevik Investment  
 

    269 005     
  

      268 600     
 

                  -     

Lundbergföretagen  
 

    251 945     
  

      254 800     
 

                  -     

   
    794 174     

  
      778 600     

  

         Gästhamnsguiden Scandinavia AB  

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

     

         Bokfört värde 
 

    155 312     
    

       155 312     

         

         Aktieobligationer  
 

               -     
    

       303 000     

         Andra värdepapper 
       

         SEB Asset Selection Lux Ack     200 000     
  

      203 782     
 

                  -     

Brummer Multi-Strategy     200 600     
  

      204 928     
 

                  -     

   
    400 600     

  
      408 710     

  

         Bokfört värde vid årets slut   1 350 086     
    

       458 312     
 
 
 

        

         Not 8   Långfristiga 
fordringar 

                  10-08-31   09-08-31 

         Lån till Bottenhavskretsen 
   

        11 600     
 

         11 600     

      
  

 
  

Bokfört värde vid årets slut 
   

        11 600     
 

         11 600     
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         Not  9   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
               10-08-31   09-08-31 

         Förutbetalda kostnader 
      På Kryss nr. 7/10 resp. 7/09 
   

      218 534     
 

       701 532     

Vasakronan AB, hyra och el september 
  

        64 212     
 

         62 603     

Vasakronan AB, hyra och el okt-dec 
  

                 -     
 

       188 409     
Kostnader för årsaviseringar  09/10 resp 
08/09 

  
        60 379     

 
         58 766     

         Upplupna intäkter 
       Kensus, hyra hamnbyggn och intäkter av gästande 

båtar 
 

                 -     
 

       117 860     

Stockholmskretsens avgift för Malma enligt avtal 
 

      120 000     
 

                  -     
Slutredovisning Utklippan 
(15/9) 

   
        64 642     

 
                  -     

         Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

      216 292     
 

       238 221     

      
      744 059     

 
    1 367 391     

         

         

         

         Not 10   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
               10-08-31   09-08-31 

         Upplupna kostnader 
       Semesterlöner 
    

      364 332     
 

       338 955     

Arbetsgivaravgifter 
    

        96 026     
 

         84 189     

Revisionsarvoden  
    

      100 000     
 

         87 500     

Mäss- och bojbidrag Västkustkretsen 
  

      225 967     
 

       170 000     

         Förutbetalda intäkter 
       Medlemsavgifter 10/11 resp. 09/10 

  

   8 059 055     
 

    7 549 912     

Medlemsavgifter Medelhavsseglarna 10/11 resp 09/10 
 

      267 300     
 

       193 145     

Annonsintäkter På Kryss nr. 7/10 resp 7/09 
  

      461 218     
 

       462 117     

         Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 

      492 973     
 

       525 469     

      
  10 066 871     

 
    9 411 287     
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Den 28 oktober 2010 

 

 

 

 

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

Torbjörn Berg, ordförande    Ulf Lindskog, vice ordförande 

 

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

Bertil Carlsén, skattmästare                        Christina Brodd  

   

 

…………………………………………..   ……………………………………… 

Gunilla Ekholm                          Ulf Dyberg   

     

 

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

Lennart Falck      Olof Nordell  

   

 

…………………………………………    

Tom Risberg     

 

 

 

Vår revisionsberättelse har angivits den 2 november 2010.  

 

 

 

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

Bengt Beergrehn      Ingela Möller               Per Piscator 
Auktoriserad Revisor      Medlemsrevisor                  Medlemsrevisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR VERKSAMHETSÅRET 10/11 
(att användas som röstsedel vid val för verksamhetsåret 2010-2011) 

 

Urklipps och insändes till Svenska Kryssarklubbens kansli, Box 1189, 131 27 Nacka 

Strand, så att den är kansliet tillhanda senast den 19 november kl 13.00 eller avlämnas 

vid årsmöte söndagen den 21 november på Hotel Clarion Stockholm, Ringvägen 98, 

118 60 Stockholm senast kl 13.00. Glöm ej skriva namn på kuvertet. 
 

 

 Valet sker i följande tre mandatgrupper 

 

I Val av fyra ordinarie styrelseledamöter på två år, omval och  

en suppleant till styrelsen på ett år, omval. 

 Valberedningens förslag: 

 Bertil Carlsén 

 Gunilla Ekholm 

 Lennart Falck 

 Tom Risberg och som suppleant Roland Mårtensson 

 Inga andra förslag inkomna. 

  

II Val av en ordinarie medlemsrevisor på två år, omval och en suppleant för 

denne på två år, omval. 

 Ingela Möller och som suppleant Maria Haggärde 

 Inga andra förslag inkomna. 

  

III Valberedning, fem namn på ett år. 

 Styrelsens förslag: 

 Kjell Vestberg, ordförande, omval 

 Åsa Kullberg, omval 

 Teddy Palm, omval 

 Per Albinsson, omval 

 Mats Bergström, omval  

 Inga andra förslag inkomna. 

 
 

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

tvåårsmandat för styrelseledamöterna Torbjörn Berg, Ulf Lindskog, Christina Brodd, Ulf 

Dyberg och Olof Nordell. Medlemsrevisorerna Per Piscator och Ingela Johansson berörs inte av 

valen vid årsmötet 2010. Ordinarie auktoriserad revisor Bengt Beergrehn och dennes suppleant 

Kerstin Hedberg berörs inte av valen 2010. 

Röstberättigad medlem kan erhålla en vallista från Svenska Kryssarklubbens kansli i Nacka 

Strand. 
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Budgetförslag 10/11 (Kkr)
 

 Utfall 08/09 Budget Budget

2009/2010 2010/2011

Intäkter

Medlems- & Båtregister 12 031        11 880,0  12 072,0     

På Kryss & Till Rors 4 180          4 320,0    4 965,0       

Matrikel 19               35,0         20,0            

Medlems- och funktionärsservice 342             320,0       256,0          

Varuförsäljning 477             500,0       700,0          

Hamnbeskrivningsböcker 62               26,0         22,0            

Medlemsrekrytering 68               -                

Malma Kvarn 554             120,0       135,0           

Utklippan 271             320,0       320,0          

18 004        17 521,0  18 490,0    

Kostnader

Medlems-& Båtregister 258             340,0       390,0          

På Kryss & Till Rors  7 490          7 075,0    7 667,0       (780 sid.)

Matrikel 131             370,0       136,0          

Årsbok 747             660,0       630,0          

Medlems- och funktionärsservice 5 125          5 075,0    5 120,0       

Varuförsäljning 399             375,0       535,0          

Hamnbeskrivningsböcker 35               14,0         15,0            

Stöd till kretsar och nämnder  

samt möteskostn. 1 892          2 187,5    2 215,3       

Medlemsrekrytering 793             1 005,0    1 015,0       

Malma Kvarn 785             -                 

Utklippan 252             320,0       330,0          

17 907        17 421,5  18 053,3    

Resultat före avskrivningar 98               99,5         436,7         

Avskrivning inventarier 166             120,0       180,0          

Avskrivning byggnader/markanläggn. 99               98,0         108,0          

Avskrivning IT -              100,0          

Finansiella intäkter 240             150,0       100,0          

Finansiella kostnader 5                 -              -                

Årets resultat 68               31,5         148,7         

Tot 18 004        17 521,0  18 490,0    
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Avgifter och arvoden för 11/12 

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)     430 kr 

Årlig avgift för i Kryssarklubben 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 utgår för förtroendeuppdrag i styrelse eller nämnd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


