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MOTIONER 
 

Inkomna förslag till årsmötet: 
01) Maria Haggärde och Cecilia Olsson föreslår ändring av medlemskatego-
risering. 
02) Jonas Arvidsson föreslår att styrelsen hittar ett nytt produktionsalter-
nativ till Aller Media. 
03) Rolf Meurling föreslår ändra stadgar för utmärkelse ”Förtjänsttecken” 
till 1969 års version. 
04) Rolf Meurling föreslår återinförande av utmärkelsen ”För gott sjö-
manskap” med stadgar från 1968. 
05)Rolf Meurling föreslår att styrelsen erhåller uppdrag att till nästa års-
möte att presentera ett nytt förslag till stadgar för ”Grenanderplaketten” 
denna nya utmärkelse i enlighet med vad som presenterades vid årsmötet 
2013. 
06) Torbjörn Berg föreslår att årsmötet beslutar att Svenska Kryssarklub-
ben skall utreda hur styrelsens ledamöter bör ersättas för förlorad arbets-
inkomst och andra kostnader. 
07) Staffan Bergentoft och Peter Follin föreslår att reformera organisa-
tionsstukturen vid SXK Riksstyrelse och Svenska Kryssarklubbens kansli. 
08) Staffan Bergentoft och Peter Follin föreslår att ändra ansvarig utgivare 
för På Kryss. 
09) Staffan Bergentoft och Peter Follin föreslår att SXK styrelse utser vid 
det konstituerande mötet en styrelseledamot till sekreterare som för pro-
tokoll vid alla styrelse- och AU möten. 
10) Staffan Bergentoft, Peter Follin och Lennart Beckman föreslår att alla 
instruktörer och befäl vid Svenska Kryssarklubbens Seglarskola samt Seg-
larskolan vid Malma Kvarn upp till 25 års ålder erhåller gratis medlemskap 
i Svenska Kryssarklubben enligt de intentioner som Rådslaget 2012/2013 
slog fast. 
11) Styrelsens förslag på nya stadgar 
12) Styrelsens förslag på nya stadgar för utmärkelser 
 
SE SEPARAT BILAGA. 
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Svenska Kryssarklubben  

kallar härmed till sitt 91:e årsmöte 
 

Svenska Kryssarklubben kallar härmed till Årsmöte 2014, lördagen den 22 november kl 15.00 i 

Stockholm. Alla medlemmar är välkomna till Hotel Clarion Stockholm, Ringvägen 98, för be-

handling 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. Fastställande av dagordning. 
7. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser. 
8. Fastställande av balans- och resultaträkning. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
10. Jämtlikt § 14 i stadgarna föreskrivna val av styrelseledamöter, revisorer 

samt ledamöter av valberedningen. Val enligt röstsedel 
11. Fastställande av budget och verksamhetsplan. 
12. Beslut om avgifter och arvoden. 
13. Förslag väckt av styrelse, kretsstyrelse eller medlem. 

01) Maria Haggärde och Cecilia Olsson föreslår ändring av medlemskategorisering. 
02) Jonas Arvidsson föreslår att styrelsen hittar ett nytt produktionsalternativ till Aller 
Media. 
03) Rolf Meurling föreslår ändra stadgar för utmärkelse ”Förtjänsttecken” till 1969 års 
version. 
04) Rolf Meurling föreslår återinförande av utmärkelsen ”För gott sjömanskap” med stad-
gar från 1968. 
05)Rolf Meurling föreslår att styrelsen erhåller uppdrag att till nästa årsmöte att presente-
ra ett nytt förslag till stadgar för ”Grenanderplaketten” denna nya utmärkelse i enlighet 
med vad som presenterades vid årsmötet 2013. 
06) Torbjörn Berg föreslår att årsmötet beslutar att Svenska Kryssarklubben skall utreda 
hur styrelsens ledamöter bör ersättas för förlorad arbetsinkomst och andra kostnader. 
07) Staffan Bergentoft och Peter Follin föreslår att reformera organisationsstukturen vid 
SXK Riksstyrelse och Svenska Kryssarklubbens kansli. 
08) Staffan Bergentoft och Peter Follin föreslår att ändra ansvarig utgivare för På Kryss. 
09) Staffan Bergentoft och Peter Follin föreslår att SXK styrelse utser vid det konstitueran-
de mötet en styrelseledamot till sekreterare som för protokoll vid alla styrelse- och AU mö-
ten. 
10) Staffan Bergentoft, Peter Follin och Lennart Beckman föreslår att alla instruktörer och 
befäl vid Svenska Kryssarklubbens Seglarskola samt Seglarskolan vid Malma Kvarn upp till 
25 års ålder erhåller gratis medlemskap i Svenska Kryssarklubben enligt de intentioner 
som Rådslaget 2012/2013 slog fast. 
11) Styrelsens förslag på nya stadgar 
12) Styrelsens förslag på nya stadgar för utmärkelser 

14. Övriga frågor som icke är av beslutskaraktär. Se § 5 i stadgarna. 
15. Mötet avslutas. 
 
Nacka Strand den 21 oktober 2014  
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Ulf Lindskog, Ordförande Svenska Kryssarklubben  
 
 

STYRELSEBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅR 2013-2014 
 
Styrelsen för Svenska Kryssarklubben redovisar härmed föreningens styrelseberättelse 
under dess 91:e verksamhetsår vilket omfattar perioden från den 1 september 2013 till 
och med den 31 augusti 2014.  
 
Föreningen har till syfte att väcka och stärka hågen för friluftsliv i form av turist- och lång-
färder 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 spri-
dande av kännedom om farvatten och hamnar. 

 
Inför året utarbetades en verksamhetsplan för Kryssarklubben. Här följer de åtgärder som 
genomförts under året samt de avvikelser som noterats.  På sidan 21 under ekonomi 
finns en resultatsammanställning där budget och utfall jämförs samt en avvikelserapport. 
 
 
MEDLEMS- OCH BÅTREGISTER 
 
Registerutveckling/förvaltning 
  
Under året har medlemssystemet fungerat utan störningar. Även hopkopplingen med 
webben har fungerat utan störningar förutom ett planerat driftstopp på 6 timmar vid byte 
av server.    
 

Nytt medlemssystem 
 
Under våren 2013 pågick upphandlingen av ett nytt medlemssystem. Styrgruppen som 
genomförde upphandlingen bestod av ordförande Ulf Lindskog, ledamot Gunilla Ekholm, 
informationsnämndens ordförande Frank Arnoldsson, sakkunnig Peter Junermark och 
kanslichef Per Berkhuizen. Upphandlingen innefattade kravspecifikation, upphandling, 
ekonomisk utvärdering av leverantörerna, bedömning av offerter, koll av företag och de-
ras referenser och utifrån det lämnades rekommendation till styrelsen för beslut.  
 
Ett avtal med Upright Consulting om ett nytt medlemssystem tecknades vid årets början 
och arbetet med implementeringen av medlemssystemet pågick fram till 2 maj 2014. Vid 
den tidpunkten var projektet försenat två månader p.g.a. leverantören och Kryssarklub-
ben hävde därför avtalet och arbetet avslutades. Kostnaden för nya medlemssystemet har 
varit drygt 100 000 kr. Styrelsen har begärt ett skadestånd av leverantören. Resten av 
verksamhetsåret har arbetet med att avsluta samarbetet med Upright pågått och plane-
ringen för en ny upphandling har påbörjats.   
 

Medlemsutveckling  
 
Medlemsutvecklingen för fullbetalande har gått svagt uppåt under året med en ökning 
med 411 medlemmar varav 20 fullbetalande medlemmar. Vid årets slut har 8 871 st (6 
725) medlemmar registrerat sig på webbsidan. Det vanligaste skälet till utträde är att bå-
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ten sålts. Här följer en flerårsöversikt över medlemsutvecklingen och medlemmarnas re-
gistrerade båtar.  
 
 
 

Flerårsöversikt (tkr) 
     Verksamhetsår 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 

Totalt antal medlemmar 42 486 42 075 42 448 42 930 42 678 

Varav fullbetalande 23 974 23 954 24 203 24 509 24 625 

Totalt nya medlemmar  3 511 3 169 3 033 3 799 4 331 

Totalt utträdda  3 100 3 542 3 515 3 547 3 330 

Nya fullbetalande under året 1 815 1 692 1 539 1 841 2 020 

Utträdda fullbetalande under året 1 795 1 941 1 845 1 957 1 849 

Ökning/minskning fullbetalande under 
året 0,08% -1,03% -1,25% -0,47% 0,70% 

Antal registrerade båtar 17 952 17 599 17 539 17 444 17 435 

varav segelbåtar 15 003 14 704 14 611 14 480 14 402 

varav motorseglare 675 685 704 707 739 

varav motorbåtar 2 274 2 210 2 224 2 257 2 294 

 
 

Utträden period 1 september 2013 – 31 augusti 2014 
 
Här är angivna skäl till att fullbetalande medlemmar begärt utträde. 

Har inte båt längre                      436 st 

Har fått andra intressen    137 st 

Returer, adressat okänd       25 st 

Dödsfall     107 st 

Har blivit för gammal       91 st 

Sjukdom        40 st 

Medlemsavgiften för hög      29 st 

Har flyttat utomlands      31 st 

Bytt försäkringsbolag         5 st 

SXK:s arrangemang motsvarar inte mina förväntningar        11 st 

På Kryss dålig           3 st 

SXK företräder inte mina intressen          7 st 

Seglar ej i Sverige       16 st 

Utnyttjar ej/har ej nytta av förmånerna (OBS! Ny)     76 st  

Totalt                             1 014 st 
 

Internationella certifikat 
 
Under året har 650 (496) internationella certifikat utfärdats. En ökning med 31 %. Skälet till 

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

fartygsregistret.  

 
På Kryss  
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På Kryss har utkommit enligt plan med nio nummer. Antalet sidor har varit 648 st. De 
redaktionella sidorna har i genomsnitt utgjort 65,7 % av tidningens innehåll. Resterande 
innehåll är betalda annonser, dvs. 222 sidor. På Kryss finns också som webbtidning och 
under året har över 250 artiklar och notiser publicerats i webbtidningen. Totalt har vi 
1310 prenumeranter.  
 
Samarbetet med Aller Custom Publishing har fungerat bra. Micke Westin är chefredaktör. 
Redaktionsrådet som består av, informationsnämndens ordförande Frank Arnoldsson, 
ledamot Gunilla Ekholm, kanslichef Per Berkhuizen och vid behov ordförande Ulf Lind-
skog, har träffats 5 gånger under året och genomfört två telefonmöten.  Vid fyra möten har 
tidningsredaktionen deltagit. Vid redaktionsmötena diskuteras tidningen strategiska ut-
veckling, planering av redaktionellt innehåll, annonsförsäljningen, uppföljning och eko-
nomi. På redaktionsmötena är det alltid en röd tråd i diskussionerna att bredda läsekret-
sen och på det sättet hitta nya medlemmar för SXK. 
 
Arbetet med att erbjuda artiklar av unga till unga har fortsatt. Sommaren 2013 seglade 
fyra ungdomsreportrar på en reportageresa på 8 veckor från Stockholm till Kalmar via 
Göta Kanal och västkusten. Reportrarna bloggade under sommaren och artiklar har kun-
nat läsas i På Kryss under verksamhetsåret. Sommaren 2014 fortsatte arbetet, den här 
gången anställdes tre nya ungdomsreportrar som skriver artiklar från reportageresan 
mellan Skillinge i Skåne till Stockholm. Artiklarna publiceras under året. 
 
Under hösten 2013 publicerades På Kryss som en digital tidning. Det innebär att med-
lemmarna utan kostnad kan läsa På Kryss via webben, smarta telefoner och läsplattor. 
 
På Kryss fungerar också som informationsbärare för föreningsinformation såsom kallel-
ser, matrikel, årsbok, årsavisering och Gästhamnsguiden.  
 

Läsarundersökningar 
 
Inga läsarundersökningar har genomförts under året. 
 

Annonsmarknad 
 
På Kryss är förutom Kryssarklubbens medlemstidning också en båttidning som konkurre-
rar med andra båttidningar om leverantörernas annonsbudgetar. Under året har tidning-
en Segling lagts ner och Vi Båtägare och Båtnytt har bytt ägare från LRF media till Egmont 
som redan har Praktisk Båtägare. Annonsmarknaden har varit svag under året men den 
nya annonsackvisitören har under året vänt den negativa utvecklingen och flera nummer 
har fått fler sidor som resultat av bättre annonsingång. Ekonomin för tidningen började bli 
bättre mot slutet av verksamhetsåret. 
 
Orvesto mäter vilken räckvidd (antal läsare) en tidning har. I den senaste räckviddsmät-
ningen 2014:02 visar det sig att skillnaden i antal läsare mellan största båttidningen Båt-
nytt 86000 (80 000) och minsta båttidningen Vi Båtägare 53 000 (60 000) har minskat 
ytterligare jämfört med tidigare år. På Kryss ligger tvåa med 58 000 (57 000) läsare jäm-
fört med Praktiskt Båtägande 55 000 (50 000) läsare. Båtliv deltar inte i Orvestos mät-
ningar. Endast tre tidningar har en kontrollerad TS upplaga. Det är På Kryss med 25 600 
ex, Praktiskt Båtägande med 16 600 ex och Båtliv med 141 300 ex övriga tidningar har 
valt att inte visa sin upplaga.  
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MATRIKEL 

 
Under året gavs Kryssarklubbens Matrikel ut (460 sid). Den innehåller information om 
alla medlemmar, 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 2014. 

 
ÅRSBOK 

 
Årsboken för 2014 med tema ”Åbo skärgård och finska Bottenviken”, totalt på 160 sidor 
med innehåll av hamnbeskrivningar från Hangö i söder till Torneå i norr. Boken ska inspi-
rera till längre turer i Östersjön. Boken är gjord i ett samarbete med Finska Sjöscouterna. 
Årsboken distribuerades med På Kryss nr 5 i mitten av juni 2014. 

 
 
MEDLEMSSERVICE OCH FÖRENINGSVERKSAMHET 
 

Kansli  
 
Kansliet har varit bemannad med 7 anställda varav två arbetar deltid vilket ger totalt 6,37 
tjänster.  Resurserna fördelas enligt följande: ledning 1,0, ekonomi 1,0, föreningsverksam-
het 1,0, Webb och sociala media 1,0, medlemshantering 0,87, medlemsservice 1,50.   
 

Funktionärsstöd- och utbildning 
  
Under året har styrelsen arbetat med att implementera förslag till samverkan och utveck-
ling som Samverkansgruppen tidigare tagit fram. Samverkansgruppen var en arbetsgrupp 
som valdes vid Kryssarklubbsdagarna 2010.  
 
Områden som behandlats under året är: 
 Administrativa system och rutiner inom SXK. Här ingår både webben och medlemssy-

stemet. Arbetet är försenat i och med att medlemssystemet blev så försenat att avtalet 
hävdes 2 maj 2014. 

 Utarbeta nyckeltal som ger en tydlig bild av resursfördelning och resursanvändning. 
En modell för att följa utvecklingen har testats under några år och kommer att utveck-
las vidare av skattmästargruppen.  

 Ett nytt system för bidrag och stöd har varit i drift sedan 2012.  
 Utveckla system för funktionärsutbildning. Arbetet har legat på utbildningsnämnden 

men nämnden har saknat ordinarie ordförande under året så arbetet har inte genom-
förts. Arbetet ska genomföras under kommande verksamhetsår. 

 
Bojflagga ersätter Båtmärket  
 
Medlem som har registrerad båt i Svenska Kryssarklubben får i framtiden en bojflagga 
som ska sättas upp när man ligger vid boj.  

Flaggan ersätter det tidigare båtmärket och anledningen till bytet var att bojflag-
gan syns bättre på avstånd. 
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Bojflaggan har sänts ut till alla medlemmar med registrerad båt med På Kryss nr 4 i början 
av maj 2014. Flaggan visar att båten är registrerad i Svenska Kryssarklubben och ger till-
gång till Gästhamnsguiden och till de blå Kryssarklubbsbojarna som underhålls och place-
rats utefter svenska kusten samt Mälaren och Vänern. Varje år ska en ny flagga skickas ut 
med ny färg och aktuellt årtal. 
 
Båtjuridiskt Forum 
 
Ett 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 rådgiva-
re. 
 
 
VARUFÖRSÄLJNING 
  
Varusortimentet har omfattat Kryssarklubbens egen Hamn- och Farledslitteratur, flaggor, 
märken och ett fåtal profilvaror. Försäljningen har under verksamhetsåret givit intäkter 
på 548 000 kr. Efter styrelsens beslut att varuförsäljningen ska läggas ut på en samarbets-
partner har ett avtal tecknats med Hjertmans AB 10 maj 2014. Hjertmans har övertagit 
försäljningen från juni 2014.   
 
 
KRETSSTÖD 
 

Stödets uppbyggnad 
 
Svenska Kryssarklubbens kretsar har till uppgift att inom ramen för Riksföreningens syf-
ten arbeta för sådana lokala båtlivsintressen som inte kan tillgodoses av Riksföreningen. 
Kretsarna genomför aktiviteter i Kryssarklubbens anda inom sitt geografiska område eller 
intresseområde. Inom Svenska Kryssarklubben finns 14 kretsar: Bottenvikskretsen (f.d. 
Skelleftekretsen), Bottenhavskretsen, Eggegrundskretsen, Uppsalakretsen, Stockholms-
kretsen, Sörmlandskretsen, Sankt Annakretsen, Dackekretsen, Blekingekretsen, Öre-
sundskretsen, Västkustkretsen, Vänerkretsen, Väster Mälarkretsen och Medelhavsseglar-
na. Kretsar och stiftelser och bolag lämnar sina egna verksamhetsberättelser. Riksföre-
ningen ger olika typer av stöd till kretsarna för att stimulera till olika aktiviteter.   
 

Kretsbidrag 
 
Kretsbidrag utbetalas när kretsen arbetar enligt gällande stadgar samt följer de gemen-
samma policys och regler som antagits. Exempel på policys: upphandlingspolicyn, miljö-
policyn, kommunikationsplanen och manualen för användning av logotyper.  
Kretsen delar med sig av budget och verksamhetsplan, styrelseprotokoll, årsmöteshand-
lingar verksamhetsberättelse och årsredovisningar. 
 
För verksamhetsåret 13-14 utgör kretsbidraget 30 kr per fullbetalande medlem dock lägst 
15 000 kr. Under året utbetalades 546 000 kr i kretsbidrag.  
 
Rekryteringsersättning 
 

En rekryteringsersättning syftar till att öka intresset att arbeta med medlemsrekrytering i 
kretsarna. 100 kr för varje ny fullbetalande medlem i Svenska Kryssarklubben och i kret-
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sen.  Varje ny fullbetalande medlem ger ersättning oavsett rekryteringstillfälle. Vid årsmö-
tet i november 2013 ändrades rekryteringsersättningen när medlem väljer fler kretsar. 
Den nya texten lyder: Om medlem väljer flera kretsar utgår full rekryteringsersättning till 
två kretsar”. Erbjudande till nya medlemmar att kretsmedlemskap ingår utan kostnad 
gäller för som mest två kretsar. Om medlem väljer fler kretsmedlemskap än två så utgår 
ordinarie kretsavgift för den tredje, fjärde osv. Ersättningen gäller inte för medlemmar 
som under de senaste 12 månaderna utträtt ur Kryssarklubben. Under året utbetalades 
132 500 kr i rekryteringsersättning. 
 

Medlemsvård 
 

God medlemsvård bidrar lika mycket till medlemsutvecklingen som medlemsrekrytering. 
En ersättning baseras på det nettotillskott som en krets drar in till Svenska Kryssarklub-
ben. Ersättningen utgör 100 kr per fullbetalande medlem. Under året utbetalades 16 500 
kr i ersättning till medlemsvård.  
 

Marknadsföringsmedel 
 

Marknadsföringsmedel om 5000 kr kan sökas en gång per krets och år. Marknadsförings-
medel ska fokusera på extern medlemsrekrytering.  Dackekretsen och Öresundskretsen 
ansökte och genomförde aktiviteter i samband med mässor i Kalmar och Köpenhamn. 
Under året utbetalades 10 000 kr till de två ovan nämnda kretsarna.   
 

Försäkringar 
 

Alla funktionärer och ledare har en kollektiv olycksfallsförsäkring, vilket innebär att de 
under sina uppdrag för Kryssarklubben eller i kretsen är försäkrade mot olyckor. 
Försäkringen gäller även för medlemmar under deltagande i aktiviteter arrangerade av 
Kryssarklubben. Under året kostade olycksfallsförsäkringen 12 000 kr.  

 
IF – Båtar 
 
Syftet med IF-båtarna är att stärka lusten för turist- och långfärder till sjöss. Båtarna ska i 
första hand användas i verksamhet för yngre medlemmar och till andra utbildnings- och 
seglingsaktiviteter i kretsens regi. Båtarna bör förutom planerade aktiviteter om möjligt 
vara tillgänglig för uthyrning till medlemmar i Svenska Kryssarklubben som har minst 
förarintyg. Avsikten är att så många som möjligt ska få glädje av båten. Riksföreningen 
betalar försäkring för båtarna samt betalar nya motorer var 10 år och nya segel var 7:e år. 
Övriga investeringar kan riksföreningen medfinansiera med 50 % . Alla driftkostnader 
betalas av kretsen. Vänerkretsen, Eggegrundskretsen har varsin IF och Sörmlandskretsen 
har två stycken.   
 
Under året har inga nya inköp gjorts. Avskrivningar och försäkringskostnader uppgick till 
11 206 kr.  
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STYRELSE, NÄMNDER OCH MÖTEN 
 

Årsmöte 
 
Årsmötet för år 2013-2014 genomfördes den 25 november 2013 i Malmö. Förutom sed-
vanliga föreningsärenden behandlades inkomna motioner.  
 
Kryssarklubben grundades 1923 och firade 90 årsjubileum under årsmöteshelgen. Det 
skedde vid en jubileumsfest på Luftkastellet vid Öresundsbron. Värdar för festen var Öre-
sundskretsen.   
 
Styrelse 
 
Styrelsen har hållit 11 protokollförda möten samt en styrelsehelg där mer långsiktiga frå-
gor har behandlats.  
Inför varje möte har ett presidium bestående av ordförande, vice ordförande och kansli-
chefen behandlat vissa mindre ärenden och förberett dagordningen till kommande styrel-
semöte.  
 
Styrelsens ledamöter har i enlighet med konstitueringen företrätt Kryssarklubben i föl-
jande organ: SSD Sjösportens samarbetsorgan, Nämnden för Båtlivsutbildning, BFK Båt-
försäkringskommittén, Svenska Sjö, Sjösäkerhetsrådet, Stiftelsen Svenska Kryssarklub-
bens Seglarskola, webbstyrgruppen, redaktionsrådet och kommunikationsgruppen.  Sam-
arbetsorganisationerna är närmare beskrivna på annan plats i styrelseberättelsen. 
 
Ledamöterna har också varit utsedda kontaktpersoner i kontakterna med kretsar och 
nämnder.   
 

Rådslag   
 
Under året har två Rådslag genomförts, ett i Malmö den 23-24 november 2013 på temat 
”Politisk samverkan” och den 22-23 mars 2014 i Stockholm på temat ”Samhällspåver-
kansprojektet”. Vid mötena träffas funktionärer från hela landet och diskuterar verksam-
heten och planerar framtiden.  Protokoll från rådslagen är tillgängliga på webben. 
 
Funktionärsmöten 
 
Andra funktionärsmöten förutom styrelsemöten är nämndmöten, där nämnderna beslutar 
om verksamheten för kommande verksamhetsår, valberedningen har träffats för att no-
minera kandidater till styrelsen, revisionsmöte har skett med revisorerna som granskat 
styrelsens arbete och den ekonomiska verksamheten.  
 
Olika arbetsgrupper har träffats som under en kortare eller längre tid diskuterar olika 
sakfrågor. Exempel är, kommunikationsgruppen, webbstyrgruppen och redaktionsrådet. 
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Nämnder 
 

Inom Svenska Kryssarklubben finns tio nämnder.  De tio nämnderna är: 
Eskadernämnden (inrättades 1924), Hamn- och Farledsnämnden (1924), Båttekniska 
nämnden (1931), 24-timmarsnämnden (1946), Informationsnämnden (1968), Program- 
och Utbildningsnämnden (1970), Utlandsnämnden (1987), Qvinna Ombord (1994), SXK-
ung (1995) samt Miljönämnden (2012).  Mer detaljerad information om de flesta nämnder 
finns på webbsidan. 
 
Båttekniska nämnden (BTN) 
 

Båttekniska nämnden har under verksamhetsåret 2013-2014 haft ett nämndmöte den 22-
23  november i Malmö. Vidare har kontakt hållits per telefon och e-post i aktuella ärenden. 
Nämnden består av en ordförande, 6 ledamöter och en adjungerad samt 11 kretsrepresen-
tanter. 
Båttekniska Nämndens Forum har varit förhållandevis välbesökt. BTN:s ledamöter har 
deltagit i tekniska diskussioner och rådgivning via BTN-Forum.   
  
BTN samarbetar med redaktionen för På Kryss där tekniska frågor och problem med till-
verkare och leverantörer dryftas. Under året har några minitester av tillbehör genomförts 
bland annat test av manlucka till bränsletank och en enklare variant av båtbottentvätt. 
Testerna publiceras i På Kryss. Bl.a. har BTN varit aktiv i samband med en segelbåt som 
sjönk pga åsknedslag i Saltsjöbaden, vilket också beskrevs i På Kryss.  
 

Eskadernämnden 
 

Ledamöter: Kjell Vestberg, ordf.  
Kenneth Garph(Eg) Hans Norman (Up) Anna Friis (St) Lasse Lassesson (Sö) Bengt Dag-
berg (SA) Staffan Rydberg (Da) Rolf Albinsson (Bl) Christer Böös (Ör) Inge Andersson (Vk) 
Sören Blomqvist (Vä) Stefan Helsing (M) 
 
Eskadernämnden har under verksamhetsåret haft ett nämndmöte i november 2013 i 
Malmö. Fyra lokala möten har genomförts gällande Rikseskadern till Tallinn, varav ett 
möte var med deleskaderledarna. Vidare har kontakt hållits per telefon och e-post i aktu-
ella ärenden. 
 
Två chartereskadrar genomfördes under verksamhetsåret, En till Venedig under hösten 
2013 med 24 deltagare och en till Sankt Barth med 34 deltagare, alla Kryssarklubbare. 
 
En Rikseskader har genomförts till Tallinn med över 60 båtar från 9 olika deleskadrar. 
Träffen i Tallin skedde mellan den 14-18 juli. Totalt 130 deltagare. 
Ansvariga för planeringen och genomförande var Hans Norman, Bengt Dagberg och Kjell 
Vestberg.  

 
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 



                              Styr 14-15:03 Dok 741 
 

  12(40)  

– Öka antalet motorbåtar som går eskader 

– Bistå kretsarna vid planering av eskadrar med hyrda båtar utomlands 

 
Hamn- och Farledsnämnden  
 
Nämnden har bestått av ordförande samt en ledamot från varje krets (12) utom från Öre-
sundskretsen som 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 Malmö den 23-24 november 2013. I övrigt har ärenden hanterats genom e-post och 
telefonsamtal. 
 
Nämndens verksamhet har i huvudsak omfattat uthamnar, svajbojar, farledsutmärkning 
samt seglingsbeskrivningar. En inventering i augusti 2014 visar att kretsarnas HoF-
kommittéer hanterar ca 200 bojar, 39 enslinjer, 16 kummel, 4 stångmärken och 31 prick-
ar. 
 
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. 
 
En av nämndens uppgifter är att samordna Hamn- och Farledsverksamheten. Den uppgif-
ten har tydliggjorts genom beslut i styrelsen när det gäller den ekonomiska resursfördel-
ningen till kretsarna. Nämnden ska också verka för informationsutbyte mellan kretsarna. 
 
SXK:s svajbojar är mycket populära. Styrelsen har uttalat att bojverksamheten ska priori-
teras. Förtöjningsplatserna i gästhamnarna räcker inte till samtidigt som båtarna blir stör-
re. För att möta det framtida behovet förutses flera bojstationer och då även till något 
större båtar. Detta kräver i sin tur tillgång till hanteringsresurser, som t.ex. kranförsedd 
båt med tillräcklig lyftkapacitet. Det finns anledning att känna viss oro för kostnadsut-
vecklingen av en växande bojpark och dess underhåll. 
 
Uthamnar och gästhamnar 
SXK har uthamnar på/i Gåsören, Kattskär, Lill-Lubban, Granskär, Norrviken, Ridön, Stora 
Ålö, Ekenäs och Lomma (Kryssarklubbscentrum i Skåne) samt gästhamnen Malma Kvarn. 
 
Hamn- och Farledsnämnden har fått ett erbjudande om sponsring av bojar längs Östersjö-
kusten mellan Kråkelund och Nynäshamn. Givaren har förslag på tänkbara lägen som 
nämnden tar hänsyn till.  
 
Informationsnämnden  
 
Infonämndens ledamöter under verksamhetsåret har varit följande personer från respek-
tive krets. Frank Arnoldsson, Ordförande, Bottenhav.  Christina Liljestrand, Bottenviken.  
Angelika Fredriksson, Eggegrund. Christopher Carlbom, Uppsala. Solveig Tjernquist, 
Stockholm. Ann Mari Westerlind, Sörmland. Stefan Eliasson, St. Anna. Martin Lesén, Dacke. 
Ingela Möller, Blekinge. Birgitta Porutis, Öresund. Peter Junermark, Västkust - endast in-
formation. Eie Bengtsson, Vänern. Sune Stenholm, Väster Mälaren. Christina Brodd, Me-
delhavs och Per Berkhuizen, SXK kansli 
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Infonämnden har under året haft ett fysiskt möte i Stockholm och två telefonmöten. 
Västkustkretsen har beslutat att inte delta i nämndens arbete, tar endast emot informa-
tion. 
 
Informationsnämnden representeras av ordförande i webbstyrgruppen. 
Utvecklingen av www.sxk.se har dryftats under nämndens möten. Det finns många bra 
tankar och ideér om utveckling av webben bland nämndens ledamöter. Kontentan av årets 
webbarbete får, för andra året, trots allt betraktas som ett långsamt framskridande mot en 
ljusare framtid. En ny leverantör för utveckling av webben har upphandlats under året 
och ett arbete med uppgradering har påbörjats. Tyvärr har ännu inte På Kryss webben 
kunna integrerats i SXK webben. Ett jobb som är högt prioriterat. 
    
Infonämnden representeras av ordförande i redaktionsrådet för På Kryss.  
 
Infonämndens ordförande har varit projektledare för Samhällspåverkansprojektet som 
beskrivs under Båtpolitik..  
  

Qvinna Ombordnämnden 

Totalt antal deltagare i SXK Qvinna Ombord i kretsarna 2013-2014 är drygt 682 mot 453 
året innan. QO ökar varje år vilket visar att verksamheten är efterfrågad. Det pågår en 
aktiv verksamhet i 5 av 13 kretsar. Vk, Sö, StAn och Vä har väl fungerande verksamhet. Eg 
är starkt på gång med aktiviteter. QO-nämndens fokus ligger fortsatt på att stötta Bk och 
VäMä, där verksamhet är på gång men saknar kontinuitet.  
 
Årets mest positiva krets är Eggegrund som gått från nästan noll till 79 deltagare. En del 
kretsar har försökt starta verksamhet men hittills inte lyckats.  
 
En utmaning för QO-nämnden är att få kretsarna att inse att QO verksamheten är en till-
gång för kretsen och en möjlighet till fler medlemmar”. Vid Rådslaget november 2013  
Informerade nämnden kretsarna om verksamheten och samtliga kretsstyrelser utan QO-
verksamhet fick en QO handbok överlämnad till sig samt en utmaning att skicka en repre-
sentant till nästa QO nämndmöte.  
 
Nämnden har under året genomfört ett protokollfört nämndmöte i Malmö.  
 
Övrigt: 
 
 QO-informationsblad framtaget för att användas på mässor, hamndagar mm 
 QO-logga (flaggbild) digitaliserad så att vi kan använda den över ex program i krets-

blad mm. 
 QO-nämnden har varit i kontakt med Info-nämnden om att QO alltid ska beredas plats 

i kretsblad oavsett om man har verksamhet eller ej. 
 QO-nämnden arbetar på en motion till årsmötet 2014 angående medlemskategorise-

ring i SXK. 
 

24-timmarsnämnden 
 
24-timmarsnämndens uppgift är att förvalta riksgemensamma regler, rutiner och verktyg. 
Nämnden samordnar rikstäckande marknadsföring. Seglingarna genomfördes i flertalet kret-

http://www.sxk.se/
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sar första helgen i juni och första helgen i september. Totalt anmäldes 165 båtar, varav 120 
fullföljde. Det är ungefär samma antal anmälda som föregående år, men färre som fullföljt. 
Skälet är att det var litet för blåsigt på våren och litet för svag vind på hösten.  
 
Många trogna seglare har slutat segla 24-timmars, sannolikt av åldersskäl. Detta vägs inte 
helt upp av den nyrekrytering som också skett under året.  
 
Marknadsföring på riksnivå har skett genom exponering av informationsmaterial om 24-
timmars på båtmässorna i Stockholm och Göteborg. I Stockholmskretsen och Västkustkretsen 
har aktiviteter som skrivbordsseglingar, introduktionsträffar, 24-timmarscaféer och 24-
timmarsträffar med plakettutdelning genomförts.  
 
Vi har visat upp 24-timmars genom artiklar i På kryss och kretstidningar. Även t ex Sjörädd-
ningssällskapets tidning Trossen har haft en artikel om 24-timmars. Trots detta noterar vi en 
vikande trend, som sannolikt beror på förändrad inställning bland dagens båtägare hur de vill 
utöva sitt båtliv.  
 
Sedan flera år pågår försök i flera kretsar att förnya 24-timmars på olika sätt. Exempel är 12-
timmars ensamsegling som samlat allt fler seglare och seglingar med gemensam målpunkt 
och efterföljande samkväm.   
 
Nämndmöte hölls i november 2013 i Stockholm. Representanter från sex kretsar deltog. To-
talt deltog tio funktionärer inklusive ordförande och styrelsens representant. 
 
I övrigt har nämnden arbetat med att ta fram nytt förenklat regelverk och nya Riksregler som 
förhoppningsvis kan börja tillämpas sommaren 2015. Arbetet med att förbättra det punkt-
kort, som varje seglare kan skapa i Google Earth utifrån Punkt- och Distanstabellen, har fort-
satt. 
 
Program- och Utbildningsnämnden 
 
Utbildningsnämnden har haft ett möte den 22-23 november i Malmö med Torbjörn Berg 
som tillförordnad ordförande. Målet var att finna en ny ordförande för nämnden. Ingen 
kandidat ställde upp.  
 

Miljönämnden 
 
Miljönämnden har genomfört ett nämndmöte i samband med Rådslaget i Malmö. Nämn-
dens ordförande har deltagit i uppvaktningen av HaV myndigheten med anledning av kri-
tiken mot riktlinjerna för spolplattor och kraven på steg 2 rening. Nämndens ordförande 
lämnade sitt uppdrag i mars 2014. Därefter har nämnden varit utan ordförande. 

        

        KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING   
 
Gästhamnsguiden 
 
Publikationen "Gästhamnsguiden 2014" innehåller ca 418 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.   
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Medlemsundersökning  
 

Under året har inga medlemsundersökningar genomförts. Slutsatserna av från tidigare 
undersökningar har omvandlats till aktiviteter. Ungdomsreportrarna som arbetade för På 
Kryss under sommaren 2013 och 2014 är det tydligaste exemplet på aktiviteter som ge-
nomförts.  

 

Båtmässor och kampanjer 
 

Mässorna är en viktig aktivitet för att sprida kunskap om Kryssarklubben, rekrytera med-
lemmar och vara en mötesplats för besökande medlemmar. Liksom tidigare år har 
Kryssarklubben deltagit i båtmässorna Båtmässan i Göteborg, Allt för Sjön i Stockholm, 
Öppna varv på Orust och mässan Allt på Sjön i Gustavsberg som genomfördes för tredje 
gången.  
 
Totalt gav mässorna 360 (344 föregående år) nya fullbetalande medlemmar och familje-
medlemmar 371 (343 föregående år).  
– Svenska Mässan Båtmässan, Göteborg. Feb 2014 gav 117 (115) nya fullbetalande med-

lemmar och 179 (155) familjemedlemmar 
– Allt För Sjön, Stockholm. Mars 2014 gav 118 (125) nya fullbetalande medlemmar och 

166 (157) familjemedlemmar 
– Mässan i Köpenhamn i februari gav 10 nya medlemmar och 6 familjemedlemmar 
– Öppna Varv på Orust. Augusti 2013 gav 15 (12) nya fullbetalande medlemmar och 15 

(12) familjemedlemmar 
– Allt på Sjön i Gustavsberg. September 2013 gav 10 (17) nya fullbetalande och 5 (9) 

familjemedlemmar. 
– På Kryss har exponerats särskilt under mässorna. Vid båtmässan i Göteborg delades  

2000 tidningar med medlemserbjudanden ut och på Allt För Sjön i mars delades 5 000 
tidningar med medlemserbjudande ut till besökare. Vid Allt på Sjön delades 2000 tid-
ningar ut och slutligen på Öppna Varv delades 800 tidningar ut.   

 
Övriga kampanjer 
– Julklappserbjudande 2013 gav 86 (66) nya medlemmar. Av dessa kom 35 via webben 

och Hamnen.se. 
– Under januari genomförde vi en ge bort medlemskapskampanj i Hamnen.se som gav 

21 nya medlemmar. 
– Dackekretsen deltog på Kalmarmässan maj 2014 vilket gav 4 (4)fullbetalande med-

lemmar och 2(4) familjemedlemmar. 
– Under året har två På Kryss kampanjer genomförts i Pressbyråerna. Kampanjen inne-

bär att tidningen exponeras på särskild plats i ca 300 pressbyråer.  
– I lösnummerexemplaren till Pressbyrån har ett prenumerationserbjudande funnits för 

På Kryss nr 1,2,3 och 5. Totalt har det resulterat i 12 nya prenumeranter. Totalt har vi 
ca 1 310 prenumeranter.    

 
Webb och sociala medier 
   

Det långsiktiga syftet med Kryssarklubbens webb sida är att erbjuda information till med-
lemmar och locka nya medlemmar. Webben ska på sikt bli Sveriges attraktivaste och mest 
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använda webbplats för de som är intresserade av färder 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. Facebooksidan blir mer en mötesplats där medlemmar byter erfarenheter och 
tipsar om information och Kryssarklubben kan nå ut med tips och erbjudanden.  
Innehåll på webb och sociala media: 
 Erbjuder ett kalendarium för utbildning, föreläsningar, eskadrar och aktiviteter ut-

format så att vi kan uppnå ett ökat deltagande i olika aktiviteter och utbildningar.  
 Det finns sjökort där alla bojar och uthamnar är med.  Kan använda geokodad informa-

tion för placering av medlemstips och artiklar.  
 Utformad så att valfria delar av webben är tillgänglig för medlemmar, funktionärer 

eller administratörer.   
 Är kopplat till medlemssystem, Eniros sjökort, Facebook, YouTube, Twitter, Forum. 
 Medlemmar kan starta sin egen blogg, lägga in inlägg i Forumet och bidra med inne-

håll på sjökortet. 

 Kretsarna kan administrera sina egna kretssidor. 

 Medlemmar kan efter registrering och inloggning se sina egna medlemsuppgifter och 
ändra vissa utav dem samt ta del av viss information som endast visas för inloggade 
medlemmar. Vid årets slut har 8871 (6 725) medlemmar registrerat sig på webbsidan.  

 På Kryss artiklar eller annan information publiceras på första sidan.  
      Facebook sidan har använts flitigt under året. Totalt har vi 2490 gilla varav 44% är 

från kvinnor. Gillamarkeringarna kommer från användare i 40 länder.  
      Kryssarklubben twittrar och sprider därigenom information via Twitter nätverket.  Vi 

har sedan starten juni 2012 publicerat 570 tweets och har 28 följare. 
      På Youtube kanalen har vi sedan starten juni 2012 lagt upp 7 videoklipp och har 26 

prenumeranter. Totalt har filmerna visats 2 287 gånger. 
     Sedan mars 2014 har vi lagt upp en sida på LinkedIn. Vi har 5 följare. 
 
Statistik från Google Analytics visar att vi har ökat antalet unika besökare under det se-
naste året från 145 821 till 183 838. En ökning med 26,07%. Den genomsnittliga tiden 
som besökare stannar på sidan har däremot minskat något från 2:55 minuter till 2:38 mi-
nuter. Genomsnittliga antalet sidor man tittar på har minskat från 6,87 sidvisningar till 
3,34 sidvisningar per besök. 
 
57,8% (54,9%) av besökarna är helt nya besökare och 42,2%  (45,1%) av besökarna är 
återkommande besökare. Totalt  56 356 st (30 367 st) av besökarna använder sin mobil 
vid besöket.  

 
Webbyrån Raccoon har under året ansvarat för drift och support av webbsidan. Bolaget 
gick i konkurs i april 2014 och vid verksamhetsårets slut pågick förhandlingar med webb-
byrån Brilliant Minds.  
 
Båtpolitik  
 
Regering och departement har lagt fram några remisser som har besvarats. De remisser 
som Kryssarklubben har besvarat är:  
 Remissyttrande över HaV Myndighetens regeringsuppdrag – kartläggning olägenheter från 

vattenskotrar och andra mindre motordrivna vattenfarkoster. Dnr 2211-13. 
 Remissyttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring av taxor för fritidsbåtar i Troll-

hätte kanal. Via SSD 
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 Yttrande över Miljödepartementets regeringsuppdrag att göra en översyn och utvärdering av 
utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna. M2013/2429/NMl 

 Yttrande över HaV Myndighetens översyn av riktlinjer för båtbottentvättar. Via SSD 

 
Kryssarklubbens yttranden finns på Kryssarklubbens webb. Genom vårt medlemskap i 
Svenskt Friluftsliv har vi lämnat yttranden på följande remisser: 
 Remissvar; Förslag till ändrade föreskrifter för sveriges nationalparker. 

 
Kryssarklubbens kretsar har lämnat ett antal remissvar rörande lokala frågor, såsom has-
tighetsbegränsningar, avstängningar av farleder m.m. 
 
 
Samhällspåverkansprojektet 

 
Kryssarklubben har beviljats 230 000 kr för projektet "Friluftsliv med båt på lika villkor" 
med underrubriken "Ett demokratiprojekt inom svenskt båtliv inför valet 2014".  Projek-
tet har genomförts på central och regional nivå fram till valet. Målgruppen för projektet är 
riksdags- landstings- och kommunalpolitiker. Projektledare för projektet är Frank Ar-
noldsson.   
 
Vid rådslaget i november 2013 enades SXK om att driva följande frågor i projektet. 
 Orättvisa regler som 25 % moms för gästhamnar och 12 % för campingar, hotell etc 

samt idrottsrörelsens undantag för sociala avgifter. Den så kallade halva basbelopps-
regeln. 

 Införande av Behörighetsintyg för fritidsbåtar. 
 På miljösidan identifierades dels spolplattor och toatömningsfrågan som viktiga att 

driva   
 
Följande aktiviteter har skett i projektet. 
 I februari 2014 sändes en debattartikel med Rubriken ”Dags för politikerna att inse 

båtlivets potential i samhällsbygget” ut till 22 tidningar varav 2 tidningar publicerade 
artikeln bland annat i Bohuslänningen. Artikeln publicerades också i På Kryss nr 3 
mars 2014.  

 
 Den 25 februari uppvaktades HaV myndigheten av SSD, Sjösportens samarbetsdelega-

tion. Från Svenska Kryssarklubben deltog Lennart Falck och Marie Follin. Syftet med 
mötet var att få myndigheten att göra en översyn av de riktlinjer som gäller för spol-
plattor. Vid mötet utlovades att en översyn skulle göras skyndsamt. 

  
 Den 25 mars träffades SSD och eftersom inget hänt efter uppvaktningen i februari 

sändes ett uppföljningsbrev med förslag på ändringar av riktlinjerna. 
 
 Vid styrelsen möte den 29 mars ändrade styrelsen sin uppfattning att införa behörig-

hetsbevis. Argumentet är att antalet olyckor är så lågt att det inte är befogat att införa 
så omfattande ändringar. Ett annat argument är att vi ska sträva efter att ha så låg 
tröskel som möjligt in i båtlivet.           

 
 Vid rådslaget 29-30 mars enades delegaterna om att påverka kommunerna att inte 

införa regler som försvårar LOVA finansieringen och att kommunen väntar på de nya 
reviderade riktlinjerna från HaV myndigheten. Ett underlag för kommunal uppvakt-
ning skickades ut till kretsarna. 
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 Den 3 april sändes ett brev till miljödepartementet för att ändra LOVA förordningen 

och öka anslaget så båtklubbar och andra kan söka medel även i fortsättningen för toa-
tömningsstationer och spolplattor. 

 
 Efter rådslaget började vissa kretsar arbete med frågorna. En krets som arbetat aktivt 

med frågan är Bottenhavskretsen. Ett första resultat av arbetet är att ett båtråd bilda-
des och att kommunerna gjordes uppmärksamma på frågorna.  

 
 Genom Frank Arnoldssons och Joakim Kellners försorg så har riksdagsman Jan-Olof 

Larsson (S) ställt en fråga till miljöministern om spolplattor. Frågan gällde vad miljö-
ministern ansåg om att man ställer samma krav på spolplattor oavsett vilka regler som 
gäller för båtbottenfärger i respektive region och vilken trovärdighet ett sådant förfa-
rande får för ett positiv miljöarbete ute i båtklubbarna. Miljöministerns svar finns re-
dovisat på webbsidan under båtpolitik. 

 
 Ett remissyttrande inlämnades till Transportstyrelsen om ny avgift för tillsyn av fri-

tidsbåtshamnars avfallshanteringsplan. SSDs allvarligaste invändning är att Trans-
portstyrelsen och kommunen verkar ha ett närliggande tillsynsansvar som kommer 
att skapa stor förvirring och höjda kostnader för fritidsbåtshamnarna.    

 
 Ulf Lindskog och Hugo Tiberg uppvaktade justitiedepartementets stabschef och straff-

rättsenheten för att belysa behovet av en översyn av sjöfyllerilagen. Som underlag för 
styrelsens ställningstagande finns den utredning Sjörättsinstitutet vid Stockholms 
Universitet genomfört av 350 rättsfall. Utredningen visar att rättssäkerheten är låg 
och att lagens syfte att förbättra säkerheten till sjöss inte uppfyllts. Syftet med upp-
vaktningen är inte att ändra på promillegränserna. Styrelsen anser absolut inte att det 
ska vara tillåtet att dricka när man för en båt.   

 
 Frank Arnoldsson och Per Berkhuizen har träffat Riksdagsman Jan-Olof Larsson (S) 

som visade sig ha mycket god erfarenhet av båtlivet och stor förståelse för de frågor 
om spolplattor och utbyggnadsbehovet av toatömningsstationer som finns. 

 
 Ulf Lindskog och Per Berkhuizen har träffat Riksdagsman Anita Brodén (FP) i samma 

ärende. Även här visade det sig att Anita med erfarenheter från 30 års båtliv har stor 
förståelse för de frågor vi driver. 

 
Projektet fortsätter efter verksamhetsårets slut. 
 

 

ANLÄGGNINGAR  
 
Malma Kvarn 
 
Kryssarklubbens anläggning Malma Kvarn består av klubbhus med 60 bäddar, kök, kurs-
lokal, matsal, dagrum, Mjölnargården (enfamiljshus), bastu, pumphus, sophus, förråd o 
tvättstuga. Där finns också en hamnanläggning med toalett o dusch, kiosk och restaurang-
byggnad. I hamnen finns avtal med 39 fasta hamnliggare. Hamnen har även 14 st gästplat-
ser. 
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Malma Kvarn har drivits av Stockholmskretsen enligt plan. Restaurang har hållits öppen 
under sommaren i den gamla byggnaden. Hamnen har i år redovisat sammanlagt 1315 
gästnätter. Anläggningen har använts för 8 seglarläger för barn med totalt 257 elever, 
samt några konferenser och evenemang. Av de elever som gått på sommarens läger, 
kommer 88 % från Stockholmsområdet, 8 % från övriga landet samt 4 % från andra län-
der. Av lägerdeltagare var totalt 35 % medlemmar i Kryssarklubben. Därutöver har ett 
vuxenläger med 8 deltagare genomförts. Traditionsenligt midsommarfirande genomför-
des med många besökare. 
 

Norrviken 
 
På Runmarö i Stockholms skärgård äger Svenska Kryssarklubben fastigheten Södersunda.  
På fastigheten finns en brygganläggning samt toaletter. Södersunda ligger i Norrviken och 
drivs av Stockholmskretsen. I Norrviken ligger flera svajbojar och även en flytande toa-
tömningsstation som kretsen lagt ut.    
 
 

BOLAG 
 

Gästhamnsguiden Scandinavia AB 
Svenska Kryssarklubben äger 10 % av aktierna i Gästhamnsguiden Scandinavia AB.  
Huvudägaren Klarkullen AB äger 70 % och Riksföreningen Gästhamnar Sverige (Gäst-
hamnsföreningen) äger 20 %. Bolagets syfte är att klassificera, marknadsföra och med-
verka till utveckling av gästhamnar för båtturister och därmed förenlig verksamhet samt 
att ge ut publikationen Gästhamnsguiden. Klassificeringen omfattar säkerhet, miljö, sani-
tära anläggningar samt allmänna intryck. För att räknas som gästhamn ska hamnen kunna 
erbjuda minst 10 båtplatser.  
 
 

STIFTELSER 
 
Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola 
 
Under verksamhetsåret 2013/2014 har anordnats 15 ungdomskurser med sammanlagt 
239 elever, 4 vuxenkurser med totalt 60 elever, 2 dagseglingar med totalt 19 elever och en 
intern befälskurs med 17 elever. 
 
Seglingssäsongen startade i april med påriggning. Årets befälselever hade en avslutande 
veckokurs ombord på Gratitude och därefter, i månadsskiftet april-maj, var det dags för 
personalsegling. Säsongens uppdragskurser började i maj och följdes av vuxenkurser och 
sedan sommarens ungdomskurser som är vår kärnverksamhet. I sommar har Atlantica bl 
a seglat till Shetland och också deltagit i Tall Ship´s Races där hon slutade på en femteplats 
i sin klass och en åttondeplats totalt. Atlantica vann dessutom pris för yngst besättning 
inklusive befäl. Gratitude och Gratia har seglat mycket på ostkusten och i Danmark. 
 
Inom ramen för nya behörighets- och bemanningsförordningar för traditionsfartyg krävs 
nu en mycket högre nivå på både teoretisk utbildning och seglationstid än vad som  
tidigare varit fallet. För att kunna erbjuda befäl de utbildningar som krävs till lägre priser 
har Seglarskolan tidigare ansökt hos Transportstyrelsen och blivit godkända  
utbildningsanordnare för Basic Safety. Under innevarande år har vi även blivit godkända 
att utbilda i Crowd & Crisis Management.” 
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Stiftelsen Tore Herlins Fond 
 
Stiftelsens vars ändamål är att främja fritidsverksamhet bland ungdom, i första hand ge-
nom 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.  
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EKONOMISK UTVECKLING OCH BUDGETUPPFÖLJNING 
 
Den ekonomiska basen för verksamheten är god. Årsavgiften är enligt årsmötesbeslut för 
verksamhetsåret 13/14 senior 400 kronor och för familj, 460 kronor. För junior 150 kro-
nor. Off-Shore avgiften är 250 kronor. 
 
Flerårsöversikt (tkr)      

Verksamhetsår 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 

Medlemsantal 42486 42075 42448 42930 42678 

- varav fullbetalande 23974 23954 24203 24509 24625 

Verksamhetsintäkter 16917 16428 17027 17723 17970 

Resultat 286 685 773 377 451 

Balansomslutning 23547 21932 21320 20418 19638 

Soliditet 47% 49% 47% 46% 46% 

Likviditet 1,5 1,5 1,4 1,3 1,4 

 
Resultatuppföljning mot budget 
 

  Föreg. Budget Utfall Avvikelse 

Intäkter år (12/13)        mot budget 

Medlemsintäkter 12 230 12 174 12 366 192 

På Kryss, annonsintäkter  3 105 3 205 3 405 200 

Matrikel, annonsintäkter 29 70 34 -36 

Årsbok                  -                         -                         -       

Medlems- och funktionärsservice 226 208 199 -9 

Varuförsäljning 629 340 548 208 

Stöd till kretsar                  -                         -                         -       

Styrelse, nämnder och möten                  -                         -                         -       

Kommunikation och marknadsf.                  -     230 200   

Malma Kvarn, avgifter 160 160 165 5 

Utklippan                  -                         -                         -       

Tot. Intäkter 16 379 16 387 16 917 530 

          

Kostnader         

Medlemssystem , kostnader 1146 1 101 1 121 -20 

På Kryss, produktionskostnader 6 156 6 173 6 460 -287 
Matrikel, produktionskostnader, 
porto 187 365 367 -2 

Årsbok, produktionskostnader, porto 644 712 716 -4 

Medlems- och funktionärsservice 3 375 3 261 3 299 -38 

Varu- och försäljningskostnader 550 333 609 -276 

Stöd till kretsar 730 743 731 12 

Styrelse, nämnder och möten 1 882 2 324 1 980 344 

Kommunikation och marknadsföring 1 125 1 725 1 422 303 

Malma Kvarn 160 160 165 -5 

Utklippan                  -                         -                            -     

Tot. Kostnader 15 955 16 897 16 870 -27 

  
   

  

Finansiella intäkter/kostnader 261 200 239 39 

          

Resultat 685 -310 286 596 
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Resultatuppföljningen mot budget på föregående sida går inte att jämföra med siffrorna 

i årsredovisningen. I budget och resultatuppföljningen har bland annat personalkost-

nader som finns under medlems- och funktionärsservice fördelats på respektive verk-

samhetsområde baserad på den arbetstid som ägnats åt området. Syftet med en sådan 

fördelning är att tydligare se hur resurserna används.  

 

Avvikelserapport   
 
Medlemsintäkter 
Intäkterna för internationella certifikat har ökat till 367 000 kr vilket innebär att budgeten 
på 200 000 kr har överskridits med 84%. En förklaring till det ökade intresset är skärpta 
krav i Grekland och Turkiet.  Det förklarar avvikelsen under medlemsintäkter. 
 
På Kryss 
Annonsintäkterna har överskridit budget med +200 000 en positiv vändning efter flera 
års nedgång.  På kostnadssidan har vi haft 287 000 högre kostnader än budget. Den ökade 
annonsförsäljningen innebär att tidningen går upp i sidantal så det blir automatiskt högre 
kostnader. En extraordinär kostnad på 85 000 har vi haft pga en kvarglömd annonsbilaga.  
 
Varuförsäljning 
Vi budgeterade för en utläggning av varuförsäljningen men svårigheten var att budgetera 
för övergången till Hjertmans. Den stora skillnaden är försäljningen av stora delar av lag-
ret till Hjertmans. På kostnadssidan beror de ökade kostnaderna dels på att vi sålde lagret 
till kraftigt rabatterat pris. Restlagret har reats ut med upp till 50% rabatt samt att vi även 
har skrivit ned värdet av restlagret till noll. Det sammantaget innebär en ökad kostnad 
med 286 000 kr över budget.  
 
Styrelse, nämnder och möten 
Av avvikelsen på + 344 000 kr beror närmare 250 000 kr på minskade kostnader för 
nämndernas verksamhet. Resten beror på minskade kostnader för Rådslagen.  
 
Kommunikation och marknadsföring 
När webbyrån gick i konkurs i april så kunde inte planerad webbutveckling med shop-
pinggallerian och På Kryss påbörjas så 140 000 kr av avvikelsen beror på det. Samhällspå-
verkansprojektet var budgeterat till 380 000. Alla delar av projektet genomfördes inte 
enligt plan. Kvar finns 62 000 kr som inte användes. Resten av avvikelsen beror på out-
nyttjade medel för marknadsaktiviteter.     
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FUNKTIONÄRER OCH ANSTÄLLDA 
 

Kryssarklubbens styrelse 
Ordförande: Ulf Lindskog 
1:a vice ordförande: Tom Risberg 
2:e vice ordförande: Marie Follin 
Skattmästare: Bertil Carlsén 
Ledamöter: Christina Brodd, Gunilla Ekholm, Anders Fischer, Roland Mårtensson, Sverker 
Carnemark.  
Suppleant: Martin Lesén 
Adjungerad: Per Berkhuizen 

 
Revisorer 
Auktoriserade: Bengt Beergrehn, Kerstin Hedberg, suppleant 
Förtroendevalda: Ingela Möller och Per Piscator 
Suppleanter: Ingela Johansson och Pia Pilbro Hakala 
 
Valberedning 
Ordförande: Torbjörn Berg 
Barbro Söderberg, Mikael Berggren, Malin Johansson. 
Niclas Christenson avgick under verksamhetsåret pga tidsbrist. 
 
Kryssarklubbens kansli 
Per Berkhuizen, kanslichef 
Personal: Anneli Ekholm, Maria Fasth, Mirkka Ankarkrans, Marie-Louise Hägerman, Ewa 
Persson och Mattias Bredberg. 
 
Båtregistrator 
Per Berkhuizen 
 
På Kryss 
Ansvarig utgivare: Per Berkhuizen 
Chefredaktör: Micke Westin 
 
Ombud  
Kryssarklubben har ombud på över 50 platser i världen. 
 
NÄMNDER, NÄMNDLEDAMÖTER 
Och av styrelsen utsedda ledamöter i andra Kryssarklubbs organ. 
 
Båttekniska nämnden (BTN) 
Ordförande: Stefan Kindeborg 
Sekreterare: Thomas Lundgren 
Ledamöter: Ernst Blixt, Magnus Sterky, Kjell Fredgren, Kjell Johansson 
Adjungerad: Lars-Olof Norlin 
Från kretsarna: Nils Persson, Per Bejerstål, Björn Lindeberg, Niklas Borg,  
Per-Åke Magnusson, Pär Aronzon, Carl Magnus Remelin, Ove Thorin, Lars Emthammar 
och Håkan Alnefelt. 
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24-timmarsnämnden 
Ordförande: Christer Forsgren 
Från kretsarna: Fredrik Bjurbo, Tore Ericsson, Stefan Pettersson, Hans Gustavsson, Kjell 
Johansson, Rolf Eek, Lars Möller, Martin Wallström, Per Albinsson och Arne Ljungdahl. 
 
Eskadernämnden 
Ordförande: Kjell Vestberg 
Från kretsarna: Kenneth Garph, Hans Norman, Anna Friis, Lasse Lassesson, Bengt Dag-
berg, Staffan Rydberg, Rolf Albinsson, Christer Böös, Inge Andersson, Sören Blomqvist och 
Stefan Helsing. 
 
Hamn- och Farledsnämnden 
Ordförande: (T.F.) Anders Fischer 
Från kretsarna: Lars-Jonny Landström, Jan Nyström, Niklas Nilsson, Allan Pettersson, An-
ders Lindh, Bengt Hallgren, Lars Törnqvist, Hans Martinsson, Peter Borenberg, Martin 
Philip, Jan Billig, Jörgen Sundin, Ingvar Jonsson, vakant (bojskisser). 
 
Informationsnämnden 
Ordförande: Frank Arnoldsson 
Representant från Riksföreningen: Per Berkhuizen 
Från kretsarna: Christina Liljestrand, Bo Ulfshielm, Per Nilsson, Solveig Tjernquist Ek-
ström, Ann Marie Westerlind, Stefan Eliasson, Martin Lesén, Ingela Möller, Birgitta Porutis, 
Eie Bengtsson, Sune Stenholm och Christina Brodd. 
 
Qvinna Ombord  
Ordförande: Maria Haggärde 
Från kretsarna: Rita Larsson, Cecilia Olsson, Charlotte Unger, Ulla Fredin Fischer, Ulla Ka-
liff, Ingela Möller och Malin Johansson. 
 
Miljönämnden 
Ordförande: Vakant 
Från kretsarna: Åsa Kullberg, Lars-Gösta Dahlström, Mats Larson, Lars-Göran Dahlström, 
Rolf Odselius och Lena Lindblad. 
 
Program- och Utbildningsnämnden 
Ordförande: Vakant 
Sammankallande: Torbjörn Berg 
Från kretsarna: Ebbe Johnson, Anna Friis, Björn Lindeberg, Bo Kaliff, Martin Lesén, Anders 
Assargård och Kenneth Svensson. 
 
Utlandsnämnden 
Vilande 
 
SXK-Ung 
Vilande 
 
Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola 
Kryssarklubbens representant: Marie Follin med Christina Brodd som suppleant. 
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SAMARBETSORGANISATIONER 
 
Svenska Kryssarklubben deltar i ett antal samarbetsorganisationer som arbetar för att 
främja och utveckla båtlivsverksamheten i allmänhet och stärka medlemsnyttan i synner-
het. 
 
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 båt-
livsfrågor mot myndigheter och departement. SSD har haft en omstart under året och har 
valt Staffan Högardh som sekreterare. Kryssarlubben representeras av ordförande Ulf 
Lindskog, 2:e vice ordförande Marie Follin och kanslichef Per Berkhuizen.   
 

BFK (Svenska Sjö) 
Båtorganisationernas egen försäkring - Svenska Sjö är en gruppförsäkring som erbjuds 
alla båtägare. Medlem i båtklubb som är ansluten till Svenska Båtunionen, Svenska Seglar-
förbundet eller medlem i Svenska Kryssarklubben får lägre pris på premien.  
 
Försäkringens huvudman är Båtorganisationernas Försäkringskommitté (BFK), där var 
och en av nedanstående organisation är medlem. Försäkringsgivare är Folksam. En sär-
skild försäkringskommitté med representanter från Svenska Sjö och båtklubbarna har 
hand om överprövning av skadeärenden. 
Medlem i BFK är Svenska Kryssarklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Seglarförbundet, 
Saltsjön-Mälarens Båtförbund, Kungliga Motorbåt Klubben, Kungliga Svenska Segel Säll-
skapet och Navigationssällskapet. Kryssarklubben har under året varit representerad av 
följande personer.  
BFK: Ulf Lindskog och Jan Olov Ohlander som ordinarie ledamöter med Stefan Kindeborg 
som suppleant. Vid BFK:s årsmöte har Torbjörn Berg varit bemyndigad att företräda 
Svenska Kryssarklubben. I bolagen Svenska Sjö och Svenska Sjö Fastighets AB invaldes Ulf 
Lindskog och Jan Olov Ohlander som styrelseledamöter.  
 

Svenskt Friluftsliv 
De ideella friluftsorganisationernas samarbetsorgan. Svenska Kryssarklubben ingår i 
Svenskt Friluftsliv tillsammans med 24 andra medlemsorganisationer. Svenskt Friluftsliv 
företräder därigenom totalt 2 miljoner medlemmar i närmare 10 000 lokala- och regiona-
la klubbar. 
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 försva-

gas 
 
Kryssarklubben har under året representerats av kanslichef Per Berkhuizen vid led-
ningsmöten.   
  

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; 
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Svenska Kryssarklubben (SXK), Svenska Båtunionen (SBU) och Svenska Seglarförbundet 
(SSF). För Svenska Kryssarklubben är Torbjörn Berg ordinarie ledamot med Lennart   
Junermark som suppleant. Vid NFB:s årsmöte utsågs ordförande Ulf Lindskog att rösta för 
SXK:s räkning. 
 
NFB har som uppgift att bland annat fastställa krav för olika intyg för fritidsbåtsförare, 
auktorisera förhörsförrättare, föra register över utfärdade intyg samt främja spridning av 
sjövett, navigations- och sjösäkerhetskunskap inom båtlivet.  
 
Under året har NFB arbetat med:   

 Styrelsens arbetsformer. 
 Kanslifunktionens roll. 
 Kvalitetssäkring av förhör/examination. 
 Informationsmöten med förhörsförrättare, intygsansvariga och utbildare.   
 Lärar- och förhörsförrättarkonferenser. 
 Genomgång av innehåll, frågeställningar och kvalitetssäkring av varje intyg. 

  
NFB har under förra utfärdat drygt 12 346 intyg, att jämföra med nästan 12 890 intyg året 
före. Detta är fjärde året i rad som antalet intyg sjunker. Det vanligaste intyget är Förarin-
tyg, där cirka 5 926 intyg utfärdades, jämfört med 6 242 året innan.  
 

Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar (MSF) 
MSF bildades 1973 av Svenska Kryssarklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Seglarför-
bundet, och Sjöhistoriska museet. MSF har Sjösportens Samarbetsdelegation som stötte-
pelare. 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 muse-
ets båtsamling visas och är nära förbundet med Motorbåtsmuseet i Ljung vid Göta kanal. 
Kryssarklubben har ingen representant i MSF:s styrelse. 

 
Sjösäkerhetsrådet 
Transportstyrelsen är huvudman för Sjösäkerhetsrådet. Rådet samlar alla myn-
digheter och organisationer som arbetar med sjösäkerhet och har som mål att 
minska antalet förolyckade med båt till 20 per år fram till 2020. Kryssarklubben 
deltar aktivt i arbetet. Statistiken visar att det är få förolyckade ute till havs. De 
flesta omkommer i små sjöar med liten båt. Från större båtar sker olyckorna 
främst i hamn. Från Svenska Kryssarklubben deltar Ulf Lindskog och Per Berkhuizen. 
  
Svenska Kryssarklubben har en nollvision för våra medlemmar när det gäller föro-
lyckade till sjöss.  Det genomförs en rad aktiviteter varje år i kretsarna för att öva 
livräddning, brandsläckning och första hjälpen HLR utbildning. På Kryss inför var-
je år ett antal artiklar om sjösäkerhet, olyckshantering, segling i hårt väder etc. 
 
Andra samarbetsorganisationer där Svenska Kryssarklubben är delaktig: 

 Standardiseringen i Sverige (SIS) tekniska kommitté 232 som arbetar med inter-
nationell standard för fritidsbåtar. 

 Svenska Sjöräddningssällskapet.   
 Båtmiljörådet. 
 Sveriges Båtlivsutbildare. 
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 Samverkande Organisationer (SVO). Ett forum för GS/VD.  
 Baltic Sea Cruising Network, ett nätverk av systerorganisationer runt Östersjön.  
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ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2013-2014 
 

Resultaträkning 
                         

      
13-09-01 

 
12-09-01 

Belopp i kr       Not -14-08-31   -13-08-31 

         Rörelsens intäkter 
       Medlemsintäkter 
    

12 366 254 
 

12 230 069 
Övriga rörelseintäk-
ter 

   
1 4 551 050 

 
4 150 348 

      
16 917 304 

 
16 380 417 

         Rörelsens kostnader 
  

  
   Handelsvaror 

    
-420 752 

 
-285 708 

Övriga externa kostnader 
  

2 -12 730 310 
 

-11 989 271 

Personalkostnader 
   

3 -3 512 430 
 

-3 456 220 

Avskrivningar av materiella 
      anläggningstillgångar 

   
4 -206 865 

 
-225 035 

      
  

 
  

      
-16 870 357 

 
-15 956 234 

         Rörelseresultat 
    

46 947 
 

424 183 

         

         Resultat från finansiella och andra intäk-
ter/kostnader 

    

         

         Resultat från övriga värdepapper som är anläggnings- 
    tillgångar 

     
72 880 

 
66 040 

Övriga ränteintäkter och liknande poster 
 

5 166 455 
 

196 014 

Räntekostnader och liknande resultatposter 
  

-461 
 

-1 196 

      
238 874 

 
260 858 

         

         Årets resultat 
    

285 821 
 

685 041 
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        Balansräkning               

Belopp i kr       Not 14-08-31   13-08-31 

         TILLGÅNGAR 
       

         Anläggningstillgångar 
      

         Materiella anläggningstillgångar 
     Byggnader och mark 

   
6 2 829 757 

 
2 989 020 

Inventarier 
    

7 40 410 
 

88 012 

      
2 870 167 

 
3 077 032 

Finansiella anläggningstillgångar 
     

         Långfristiga värdepappersinnehav 
 

8 2 329 788 
 

2 329 788 
Långfristiga fordring-
ar 

   
9 11 600 

 
36 600 

      
2 341 388 

 
2 366 388 

         Summa anläggningtillgångar 
   

5 211 555 
 

5 443 420 

         Omsättningstillgångar 
      

         Varulager 
       Handelsvaror 
    

58 454 
 

264 508 

         Kortfristiga fordringar 
      Kundfordringar 

    
781 596 

 
270 755 

Övriga fordringar 
    

1 096 441 
 

1 234 995 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter        10 889 652 
 

891 459 

      
2 767 689 

 
2 397 209 

         Kassa och bank 
    

15 509 579 
 

13 827 008 

         Summa omsättningstillgångar 
  

18 335 722 
 

16 488 725 

         SUMMA TILLGÅNGAR 
   

23 547 277 
 

21 932 145 

         EGET KAPITAL OCH SKULDER 
              Eget kapital 

       Fritt eget kapital 
       Balanserad vinst 
    

10 803 713 
 

10 118 672 

Årets resultat 
    

285 821 
 

685 041 

      
11 089 534 

 
10 803 713 

Kortfristiga skulder 
       Leverantörsskulder 
    

751 969 
 

750 466 

Övriga skulder 
    

564 187 
 

342 919 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 

11 11 141 587 
 

10 035 047 

      
12 457 743 

 
11 128 432 

         SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 
  

23 547 277 
 

21 932 145 

         Ställda säkerheter 
    

inga 
 

inga 
     

10 035 047 
 

10 240 099 
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Ansvarsförbindelser 
   

inga 
 

inga 

         

         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 

  
  

 
50 år 

  Bryggor, pump- och sophus 
   

20 år 
  Ombyggnationer 

    
10-20 år 

  

         Inventarier 
    

  
  Datorer, skrivare 

    
3 år 

  Övriga inventarier  
    

5-10 år 
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         Not 1. Övriga rörelseintäkter 
   

13-09-01 
 

12-09-01 

            -14-08-31   -13-08-31 

         Publikationer: 
        - På Kryss, matrikel och årsbok 

  
3 365 081 

 
3 133 733 

Varuförsäljning 
    

488 403 
 

527 598 

Fakturerat porto 
    

46 211 
 

53 860 

Malma Kvarn  
    

165 360 
 

160 387 

Hyra Stockholmskretsen, kansli 
   

199 002 
 

198 926 

Övriga intäkter 
    

286 993 
 

75 844 

      
4 551 050 

 
4 150 348 

         

         

         Not 2. Övriga externa kostnader 
  

13-09-01 
 

12-09-01 

            -14-08-31   13-08-31 

         

         Medlems- och båtregister 
   

-586 377 
 

-654 511 

Marknadsföring och medlemsrekrytering 
  

-886 826 
 

-613 830 

Publikationer: 
        - På Kryss, matrikel och årsbok 

  
-7 382 638 

 
-6 837 397 

Administration/gemensam verksamhet 
  

-1 511 098 
 

-1 568 644 

Kostnader för varuförsäljning 
   

-78 754 
 

-105 836 

Stöd till kretsar, nämnder samt möten 
  

-2 269 008 
 

-2 196 137 

Malma Kvarn   
   

0 
 

0 

Osäkra fordringar 
    

-15 610 
 

-12 916 

      
-12 730 311 

 
-11 989 271 

         

         Not 3   Anställda och personalkostnader 
  

13-09-01 
 

12-09-01 

            -14-08-31   -13-08-31 

      
  

 
  

Medelantalet anställda 
   

7 
 

7 

(Varav män) 
    

(2) 
 

(2) 

  
     

  
 

    

         Könsfördelning styrelse och övriga ledande befattningshavare 
  

         Styrelsen utgörs av 9 (9) ordinarie ledamöter varav 3(2) är kvinnor, d.v.s 33% (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 
 

545 801   527 633 

Övriga anställda 
    

1 865 287 
 

1 870 061 

Totala löner och ersättningar 
   

2 411 088 
 

2 397 694 
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         Sociala kostnader 
    

988 169   938 102 

(varav pensionskostnader) 
   

170 366 

 
149 819 

Av föreningens pensionskostnader avser 71 207 kanslichef ( föreg. år 67 809 ) 
  

         

         

         Not 4   Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar          13-09-01 
 

12-09-01 

            -14-08-31   -13-08-31 

         Byggnader och mark 
    

-159 263 
 

-154 296 

Inventarier 
     

-47 602 
 

-70 739 

      
-206 865 

 
-225 035 

         

         

         Not 5. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 13-09-01 
 

12-09-01 

            -14-08-31   13-08-31 

         Ränteintäkter 
    

141 648 
 

186 514 

Valutakursvinster 
    

26 380 
 

12 346 

Valutakursförluster 
    

-1 573 
 

-2 846 

      
166 455 

 
196 014 

         

         Not 6   Byggnader och mark 
    

    
             14-08-31   13-08-31 

         Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 
 

4 251 839 
 

4 143 465 

Nyanskaffningar 
    

0 
 

108 374 

      
4 251 839 

 
4 251 839 

         Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
  

-1 262 819 
 

-1 108 523 

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden 
 

-159 263 
 

-154 296 

      
-1 422 082 

 
-1 262 819 

         Planenligt restvärde vid årets slut 
  

2 829 757 
 

2 989 020 

         

         

         Not 7   Inventarier 
                   14-08-31   13-08-31 

         Kansli 
        Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 

 
706 363 

 
1 635 721 

Nyanskaffningar 
    

0 
 

30 552 

Anskaffningsvärde på utrangerade inventarier 
  

0 
 

-959 910 

  
     

706 363 
 

706 363 

         Ackumulerade avskrivningar enligt plan  
  

-658 619 
 

-1 577 001 

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden 
 

-18 385 
 

-41 528 
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Ackumulerade avskrivningar på utrangerade inventarier 
 

0 
 

959 910 

      
-677 004 

 
-658 619 

         Planenligt restvärde vid årets slut 
  

29 359 
 

47 744 

         

         Malma 
        Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 

 
886 981 

 
1 032 495 

Nyanskaffningar 
       Anskaffningsvärde på utrangerade inventarier 

  
0 

 
-145 514 

  
     

886 981 
 

886 981 

         Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
  

-846 713 
 

-963 016 

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden 
 

-29 217 
 

-29 211 

Ackumulerade avskrivningar på utrangerade inventarier 
 

0 
 

145 514 

  
     

-875 930 
 

-846 713 

         Planenligt restvärde vid årets slut 
  

11 051 
 

40 268 

         Planenligt restvärde totalt vid årets slut 
  

40 410 
 

88 012 

         

         Not 8  Långfristiga värdepappersinnehav 
     

               14-08-31     14-08-31   13-08-31 

         Aktier och andelar 
       

   
Bokfört värde 

  
Marknadsvärde 

 
Bokfört värde 

         Investor  
  

555 489 
  

1 036 000   555 489 

Kinnevik Investment  
 

548 658 
  

1 134 400 
 

548 658 

Lundbergföretagen  
 

549 729 
  

849 240 
 

549 729 

   
1 653 876 

  
3 019 640 

 
1 653 876 

         Gästhamnsguiden Scandinavia AB  

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

     

         Bokfört värde 
 

75 312 
    

75 312 

         

         Andra värdepapper 
       

         SEB Asset Selection Lux Ack 200 000 
  

235 821 
 

200 000 

Brummer Multi-Strategy 200 600 
  

239 027 
 

200 600 

SEB Choise High Yield 200 000 
  

266 246 
 

200 000 

   
600 600 

  
741 094 

 
600 600 

         Bokfört värde vid årets slut 2 329 788 
  

3 760 734 
 

2 329 788 
 
 

      Not 9   Långfristiga fordringar 
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            14-08-31   13-08-31 

         Lån till Bottenhavskretsen 
   

11 600 
 

11 600 

Lån till Bottenvikskretsen (fd Skelleftekretsen) 
  

0 
 

25 000 

Bokfört värde vid årets slut 
   

11 600 
 

36 600 

         

         Not  10   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
               14-08-31   13-08-31 

         Förutbetalda kostnader 
      På Kryss nr. 6/14 resp. 6/13 
   

242 183 
 

167 564 

Hyra och el september-december 
  

264 779 
 

264 826 

Kostnader för årsaviseringar 14/15 resp 13/14 
  

90 600 
 

88 755 

         Upplupna intäkter 
       Räntor 

     
32 443 

 
39 747 

         Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

259 647 
 

330 567 

      
889 652 

 
891 459 

         

         

         Not 11   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
               14-08-31   13-08-31 

         Upplupna kostnader 
       Semesterlöner inklusive sociala avgifter 

  
385 010 

 
403 070 

Arbetsgivaravgifter 
    

100 891 
 

93 724 

Revisionsarvoden  
    

145 000 
 

140 000 

Mäss- och bojbidrag 
    

322 538 
 

369 479 

Tryck och redaktionella kostnader På kryss nr 4 och 5/14 990 911 
 

0 

         Förutbetalda intäkter 
       Medlemsavgifter 14/15 resp. 13/14 

  

8 662 824 
 

8 663 105 

Annonsintäkter På Kryss nr. 6/14 resp 6/13 
  

406 506 
 

221 400 

         Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 

127 907 
 

144 269 

      
11 141 587 

 
10 035 047 
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Den 21 oktober 2014 
 
 
 
 
……………………………………… …..…………………………………… 
Ulf Lindskog, ordförande  Tom Risberg, 1:e vice ordförande 
 
 
 
………………………………………       ……………………………………… 
Marie Follin, 2:e vice ordförande Bertil Carlsén, skattmästare 
     

 
 

……………………………………..    ……………………………………… 
Christina Brodd   Gunilla Ekholm  
      
 
 

…………………………………….   ……………………………………… 
Anders Fischer  Roland Mårtensson  
   

    
 
 
……………………………………     ….……………………………………   
Sverker Carnemark  Martin Lesén 
 
 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har avgivits den 22 oktober 2014 
 
 
 
 
 
...........................................     ……………………………..                   ……………………………… 
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Bengt Beergrehn      Ingela Möller               Per Piscator 
Auktoriserad Revisor     Medlemsrevisor               Medlemsrevisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE 
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VALLISTA 
(att användas som röstsedel vid val för verksamhetsåret 2014-2015). 

 
Urklipps och insändes till Svenska Kryssarklubbens kansli, Box 1189, 131 27 Nacka Strand, så att 
den är kansliet tillhanda senast den 21 november kl 13.00 eller avlämnas vid årsmötet i Stockholm, 
lördagen den 22 november på Hotel Clarion Stockholm, Ringvägen 98, senast kl 15.00. Glöm ej 
skriva namn på kuvertet.  
 
 Valet sker i följande fyra mandatgrupper 
 
I  Val av fyra ordinarie styrelseledamöter på två år 
 Valberedningens förslag: 
 Tom Risberg, omval 

Martin Lesén, nyval (tidigare suppleant) 
Per Tistad, nyval 
Magnus Sterky, nyval  

 Inga andra förslag inkomna. 
  
II Val av suppleant ett år 
 Linda Hammarberg, nyval  
 Inga andra förslag inkomna. 
 
III Val av en ordinarie medlemsrevisor på två år och en medlemsrevisorssuppleant för 

denne på två år 
 Valberedningens förslag: 
 Ingela Möller, omval två år 

Suppleant Pia Pilbro Hakala, omval två år. 
 Inga andra förslag inkomna. 
  
IV Valberedning, fem namn på ett år. 

Förslag från Svenska Kryssarklubbens Rådslag: 
Torbjörn Berg, omval  

 Mikael Berggren, omval  
Cecilia Olsson, nyval  
Hans Martinsson, nyval  
Kent Danielsson, nyval (avsade sin kandidatur i oktober 2014)  
Förslag från medlem. 
Barbro Söderberg 

 Gunilla Ekholm 
 
 

Inga ytterligare namn får tillskrivas. Endast strykningar får göras. Från föregående år kvarstår 
genom det tvåårsmandat för ordförande Ulf Lindskog och styrelseledamöterna Marie Follin, Chris-
tina Brodd, Roland Mårtensson, Sverker Carnemark samt medlemsrevisor Per Piscator samt den-
nes suppleant Ingela Johansson och vår externa revisor Bengt Beergrehn och dennes suppleant 
Kerstin Hedberg.  Dessa berörs inte av valen vid årsmötet 2014. Röstberättigad medlem kan erhålla 
en vallista från Svenska Kryssarklubbens kansli i Nacka Strand. 
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BUDGETFÖRSLAG 14/15 

   
  

    

          
   

Utfall Utfall Budget 
 

    
2012/2013 2013/2014 2014/2015 

 Intäkter 
       Medlems- & Båtregister 

 
       12 230     12 366    12 226    

 På Kryss & Till Rors 
  

         3 100     3 405    3 638    
 Matrikel 

   
             29     34    30    

 Medlemsservice & föreningsverksamhet            226     199    454    
 Varuförsäljning (inkl hamnbeskrivningsböcker)            629     548    95    
 Stöd till kretsar 

  
  

 
  

 Kommunikation och marknadsföring                 -     200    30    
 Malma Kvarn 

  
           160     165    142    

 

    
  

 
  

 

    
      

 

    
       16 374     16 917    16 615    

 

      
  

 

        

        Kostnader 
      Medlems-& Båtregister  

 
         1 145     1 120    1 095    

 På Kryss & Till Rors 
 

           6 151     6 459    6 538    
 Matrikel 

   
           188     366    201    

 Årsbok 
   

           644     716    716    
 Medlemsservice & föreningsverksamhet          3 340     3 289    3 426    
 Varuförsäljning (inkl hamnbeskrivningsböcker)            549     609    102    
 Stöd till kretsar 

  
           736     731    793    

 Stryrelse, nämnder och möten 
 

         1 832     1 951    2 221    
 Kommunikation och marknadsföring          1 141     1 427    1 439    
 Malma Kvarn 

  
                -     0    0    

 

    
      

 

    
      

 

    
       15 726     16 669    16 531    

 

        

        

     
    

 Resultat före avskrivningar 
 

           648     248    84    
 Avskrivning inventarier 

  
             70     47    34    

 Avskrivning byggnader/markanläggn.            154     154    159    
 Avskrivning IT 

  
                      -     0    0    

 Finansiella intäkter 
  

           262     240    200    
 Reavinst/förlust försäljning finansiella plac. - 0 360 
 Finansiella kostnader 

  
               1     1    0    

 

     
    

 Årets resultat 
  

           685     286    450    
 

     
    

 Tot 
   

       16 374     16 917    16 975    
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AVGIFTER OCH ARVODEN FÖR 15/16 
 
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-Shore medlemskap     250 kr 
 
Som familj räknas makar, sambor och barn tillhörande samma hushåll. 
Enskild medlem, senior och ungdom, erhåller På Kryss, Årsbok och Matrikel. 
 
Off-Shoreavgift 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 Matri-
kel.  
 
Inga arvoden förutsätts för styrelseuppdrag. 
 
Styrelsens berättelse och ekonomiska redovisning för verksamhetsåret 1 september 2013 till den 
31 augusti 2014 återfinns på Svenska Kryssarklubbens hemsida www.sxk.se senast den 10 no-
vember. Berättelsen tillhandahålls även i särtryck vid årsmötet och kan rekvireras från Svenska 
Kryssarklubbens kansli i Nacka Strand. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sxk.se/

