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Inkomna förslag till årsmötet:  

1) Förslag väckt av styrelsen: Stadgeändringar (eget dokument) Kommentarer Stadgegruppen 

2) Förslag väckt av styrelsen: Ändring av årsavgifter. 

3) Motion från Jan Reutergård: Föreslår att upprätta en bojfond inom SXK.  

4) Motion från Peter Follin: Stadgeändring av § 9 och Riksföreningens säte.  

5) Motion från Peter Follin: Stadgeändring av § 10 och kvoterad inbjudan till SXK Rådslag  
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1) Förslag väckt av styrelsen: Stadgeändringar (Stadgeförslag egen bilaga) 
Förklaringar till förslaget till ändringar av SXK Riks stadgar 

Det stadgeförlag som ska bli föremål för årsmötets ställningstagande den 21 november har utarbetats efter 

omfattande samråd med kretsar m.fl. Stadgegruppen har gått igenom inkomna synpunkter från 

kretsordföranden, rådslaget m.fl. och vill göra följande kommentarer.  

 

Stadgeöversynen har initierats pga. de incidenter, som inträffat under senare år, med oväntade avhopp från 

nominerade personer, är olyckliga. Enligt stadgegruppens mening är risken för liknande avhopp framöver trots 

allt begränsad, och den kan minskas genom att senarelägga den tidpunkt då valberedningens förslag till 

kandidater ska föreligga. Risken är större att någon av årsmötet vald ledamot i styrelsen, eller valberedningen, 

anser sig nödsakad att under löpande mandatperiod avgå av hälsoskäl eller andra skäl. Årsmötet bör utse vice 

ordförande i styrelsen och suppleanter i valberedningen.  

 

§5. Årsmöte 

Redaktionell justering. 

 

§9. Styrelsen 

Förslag: Årsmötet väljer en vice ordförande, som vid förfall för ordföranden kan leda styrelsens arbete. 

Valberedningen bör nominera en vice ordförande med sådan kompetens och erfarenhet att han eller hon kan 

tjänstgöra som ordförande. Årsmötet får därigenom större inflytande över valet av styrelsens ledning.  

Idag ska styrelsen inom sig utse en eller två vice ordförande. Förslaget innebär att denna passus utgår. Frågan 

om ev. andre vice ordförande behöver inte stadgeregleras. Om styrelsen så vill kan den utse en andre vice 

ordförande. 

 

Redan idag finns en suppleant i styrelsen. Stadgegruppen har diskuterat huruvida man borde utöka antalet 

suppleanter till två. Sedan 2009 har det hänt att en styrelseledamot avgått under löpande mandatperiod. 

Stadgegruppen anser att risken för att fler än en ledamot avgår under löpande mandatperiod är liten. 

Stadgegruppen föreslår därför inte att antalet suppleanter utökas.  

 

Idag ska styrelsen inom sig utse en skattmästare. Förslaget innebär ingen ändring på denna punkt. 

 

Frågan har väckts om man i stadgarna ska föreskriva att styrelsen inom sig ska utse en sekreterare. Idag står 

det styrelsen fritt att välja sekreterare, inom sig eller annan person. Sedan många år har styrelsen utsett 

kanslichefen att vara sekreterare. Enligt nuvarande praxis justeras styrelsens protokoll vid nästkommande 

styrelsemöte vilket innebär att alla ledamöter har ett inflytande över protokollets innehåll. Stadgegruppen kan 

konstatera att SBU och Seglarförbundet har samma regelverk som SXK, dvs. styrelsen ska enligt stadgarna utse 

inom sig en skattmästare medan frågan om sekreterare inte är stadgereglerad. Samma princip gäller i andra 

ideella föreningar med anställd kvalificerad personal, exempelvis Jägarförbundet, Aktieägarna, Kennelklubben 

och Brukshundsklubben. Enligt stadgegruppens uppfattning bör styrelsen även i fortsättningen ha frihet att 

välja sekreterare på samma sätt som idag. Frågan bör inte stadgeregleras.  

 

SXK:s stadgar är mycket detaljrika. Man bör undvika att göra dem ännu mer detaljerade.   

     

§13. Valberedning 

Förslag: årsmötet väljer, utöver fem ledamöter, även två suppleanter. 

Idag ska valberedningen bestå av fem ledamöter. Det är olyckligt om valberedningen skulle decimeras 
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numerärt p.g.a. oväntad avgång.  

Före 2011 nominerade styrelsen valberedning men denna ordning ansågs på goda grunder olämplig. Idag ska 

rådslaget nominera valberedning. Rådslaget är i övrigt ett samrådsorgan utan beslutsmandat. Stadgegruppen 

har konstaterat att nuvarande ordning inte fungerar tillfredsställande. Förslaget innebär att en ny ordning 

prövas. Kretsordföranden bildar en nomineringsgrupp. Kretsordföranden får gemensamt komma överens om 

hur arbetet i nomineringsgruppen ska bedrivas.  

Förslag: Årsmötet kan besluta om instruktion för valberedningens arbete.  

 

§14. Valordning 

Som tidigare nämnts föreslås att årsmötet även väljer en vice ordförande. Valordningen föreslås ändrad så att 

även vice ordförande som väljs på två år. Ena året väljs ordförande och andra året väljs viceordförande. 

Nuvarande process för nominering utgår ifrån att alla förslag ska publiceras i På kryss och är tidsmässigt styrd 

av utgivningsplanen för tidningen. Detta innebär att valberedningens arbete i praktiken måste slutföras före 

sommaren (formellt 1 augusti). Ledtiderna bör kortas. Detta var ett starkt önskemål på Rådaslaget i mars 2015.  

Stadgegruppen föreslår att hela tidtabellen för nomineringsprocessen offentliggörs i god tid i På kryss. 

Valberedningens kandidatförslag offentliggörs på SXK:s webbplats senast den 20 september. Medlem som inte 

har tillgång till Internet kan då beställa en utskrift från kansliet som skickar den med post. Medlemsförslag ska 

ha inkommit senast den 15 oktober (samma som idag). Därefter upprättas en vallista, som innefattar 

valberedningens förslag och medlemmarnas förslag, som publiceras i På kryss och på webben. Stadgegruppen 

har även övervägt att korta ledtiden ytterligare genom att endast publicera vallistan på webben, men anser att 

en sådan reform bör anstå.  

Förslaget innebär att även nomineringsgruppens (kretsordförandenas) kandidatförslag beträffande 

valberedning offentliggörs på SXK:s webbplats senast den 20 september. .   

 

Det har tidigare inkommit ett förslag med följande lydelse. "Om av valberedningen föreslagen kandidat skulle 

avsäga sig sin kandidatur efter det att valberedningen lämnat sitt förslag får valberedningen lämna 

kompletterande förslag till riksföreningens kansli med syftet att det alltid skall finnas kandidatförslag från 

valberedningen till samtliga val på årsmötet. Kompletterande förslag från valberedningen skall publiceras på 

föreningens webbplats och även i medlemstidning om detta, beroende på när förslagen kandidat avsagt sig sin 

kandidatur, är möjligt." Stadgegruppen har ingående diskuterat detta förslag men vill inte föreslå denna 

ordning av följande skäl. Om valberedningen skulle ges tillfälle till att komma med kompletterande förslag 

måste medlemmarna därefter få tid att komma med motförslag. Det är en grundläggande demokratisk princip 

att medlemmar ska ha möjlighet att lägga motförslag till valberedningens förslag. Alla medlemmar ska kunna 

poströsta. Då poströstningen inleds måste vallistan med alla kandidater vara fastställd. Därefter får 

den inte ändras eller kompletteras. Stadgegruppen föreslår därför istället att ledtiderna kortas så att 

valberedningens arbete kan slutföras i september.  

§15. Ersättare 

Förslag: Denna paragraf utgår. 

 

Ny §15. Fyllnadsval  

Förslag: Om avgång ur styrelse, valberedning eller revision skulle leda till men för föreningens verksamhet ska 

styrelsen kalla till extra medlemsmöte för att förrätta fyllnadsval, såvida inte styrelsen, efter samråd med 

valberedningen och samtliga kretsordföranden, bedömer att valen kan anstå till nästkommande årsmöte. 

Innan kallelse till sådant extra medlemsmöte publiceras ska styrelsen, efter samråd med valberedningen och 

samtliga kretsordföranden, besluta om valordning. Denna ska baseras på de principer som finns i § 14.   
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Stadegruppens motivering: I nuvarande stadgar finns i § 15 Ersättare följande: "Om avgång ur styrelse, 

valberedning eller revision skulle leda till men för föreningens verksamhet skall valberedningen utse ersättare 

fram till nästa årsmöte."   

Styrelsens medlemmar ansvarar kollektivt och individuellt inför årsmötet, som kan vägra ansvarsfrihet. I ideella 

föreningar gäller vanligtvis att årsmötet, eller extra medlemsmöte, har befogenhet att utse ledamöter i 

styrelsen, ingen annan. Om valberedningen skulle utse ersättare uppkommer frågan vilken status en sådan 

person har, gentemot vem denna ansvarar och vem som ska pröva frågan om ansvarsfrihet.  

Stadgegruppen föreslår därför att § 15 ändras enligt ovan.  

 

§19. Kretsar 

Förslag: ordet "kan" stryks.  

I nuvarande stadgar § 19 står det så här: "Styrelsen skall pröva begäran om att få bilda en krets. Sådan begäran 

skall för att kunna prövas, göras skriftligt av medlemmar boende inom ett begränsat geografiskt område eller 

som har annan intressegemenskap, som inryms i föreningens ändamål och syften samt grundar sig på behov 

som inte kan tillgodoses centralt eller regionalt."   

Stadgegruppen har diskuterat innebörden i ordet "kan" och kommit fram till nuvarande formulering innebär att 

man begränsar möjligheten att bilda en ny krets på ett onödigt sätt. Även om man stryker detta ord ska ju 

styrelsen pröva frågan och årsmötet fatta beslut.    

 

2) Förslag väckt av styrelsen: Ändring av årsavgifter 
Styrelsens förslag till ändring av årsavgifter 16/17 

Den allmänna kostnadsutvecklingen har år för år minskat Kryssarklubbens köpkraft och sedan förra höjningen 

av medlemsavgiften för fullbetalande år 2004 så har konsumentprisindex höjts med 11,75%. Det skulle i dagens 

penningsvärde motsvara en medlemsavgift på 447 kr för att behålla köpkraften.  

Styrelsen föreslår årsmötet att höja medlemsavgiften för fullbetalande med 50 kr från 400 kr till 450 kr och för 

familj från 460 kr till 510 kr från verksamhetsåret 2016/2017.  

Styrelsens förslag till ändring av förklaringstexten till Off-Shoremedlemskap 

Syftet med avgiftsrabatten på 150 kr för Off-Shoremedlemmar är att minska avgiften för de medlemmar som är 

ute på långfärd mer än 6 månader per år och därför inte kan ta emot På Kryss, Årsbok och Matrikel. 

Idag står följande förklaringstext 
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 Matrikel.  
Anledningen till att texten utformats så är de diskussioner dåvarande styrelse hade med Medelhavsseglarnas 

styrelse om de medlemmar som levde på sina båtar i medelhavet under en stor del av året. Däremot finns även 

andra medlemmar som är ute på långfärd som inte kan ta emot tryckt material under färd.  

 Styrelsen föreslår årsmötet att texten ändras till:  

Off-Shoreavgift är för medlem som är ute på långfärd med båt mer än 6 månader per år. Med sådan avgift 

avsäger man sig utskick av tidningen På Kryss, Årsbok och Matrikel 
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 3) Motion från Jan Reutergård: Föreslår att upprätta en bojfond inom SXK 
Förslag att inrätta en frivillig bojfond inom SXK  
Bakgrund  
Våra svajbojar är mycket uppskattade bland våra medlemmar.  
De ligger i strategiska lägen och är lätta att lägga till vid. Speciellt gäller detta vid dåligt väder då det kan vara 
osäkert att landförtöja med risk för att halka och snubbla. Vilket blir ännu viktigare med ökande ålder på våra 
medlemmar.  
Bojförtöjning innebär också ett säkrare alternativ än ankring och är dessutom miljövänligare eftersom 
bojstenarna inte plöjer upp botten som ankare.  
Genom att våra skärgårdar avfolkas finns inte samma tillgång till lokala resurser för utläggning och underhåll av 
bojar som tidigare. Det har lett till ökade kostnader liksom det faktum att våra båtar blir större med ökande 
krav på tyngre bojstenar som kräver riktig utrustning för att hanteras på ett säkert sätt.  
Donationer  
SXK har redan tagit emot två donationer till svajbojar, en på ostkusten och en i Vänern vilket visar att det finns 
frivilliga krafter som vill prioritera denna verksamhet.  
I princip har det naturligtvis varit möjligt att donera medel till svajbojar hela tiden och pengar som kommit in 
har bokförts för ändamålet, men vi har inte explicit marknadsfört denna möjlighet. Jag är övertygad om att om 
vi nu aktivt gör det kommer pengar att flyta in och vi kan utveckla verksamheten med svajbojarna.  
Motion  
Med ovanstående bakgrund föreslår jag att SXK inrättar en  
”Frivillig bojfond”  
Formerna för denna ber jag att få återkomma med efter att frågan diskuterats på  
Hamn och Farledsnämndens möte 24-25 oktober  
 
Oskarshamn 2015-09-12  
Jan Reutergårdh  
Ordf. i HoF  
 
Styrelsen yttrande 
Styrelsen ställer sig positiv till den inkomna motionen och föreslår årsmötet att bifalla motionen och uppdra åt 
styrelsen att i samråd med Hamn- och farledsnämnden inrätta en frivillig bojfond. 

 

4) Motion från Peter Follin: Stadgeändring av § 9 och Riksföreningens säte 
Nuvarande text: 
§9. Styrelsen 
Styrelsen består av ordförande, åtta ordinarie ledamöter samt en suppleant. Samtliga utses enligt 
valordningen. 
Styrelsen beslutar i och handhar föreningens angelägenheter förutom de ärenden som kan vara av större vikt 
för föreningen eller som undantas i stadgarna. 
Styrelsen skall till årsmötet avge en verksamhetsberättelse över det gångna året samt ekonomisk redogörelse. 
Styrelsen ansvarar för att det inom föreningen finns en betryggande internkontroll. 
Styrelsen skall årligen fastställa en arbetsordning för styrelsen och kanslichefen. 

Styrelseledamöter och suppleanter skall vara medlemmar i föreningen. 

Styrelsen har sitt säte i Stockholms län.  
 
Stryk denna mening, eller skriv Sverige om detta är nödvändigt.  
Med hjälp av modern IT teknik kan styrelsearbetet distribueras inom hela SXK.  Ett första steg för att kunna 
effektivisera och modernisera verksamheten och ge kretsarna möjlighet att medverka med sitt kunnande 
och sin kapacitet. 
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Styrelsens yttrande  
Angivandet av var en styrelse har sitt säte har enbart en juridisk bakgrund dels genom att det anger var en 
eventuell stämning mot organisationen skall lämnas in, dels genom att det ger Skatteverket underlag för att 
besluta om vilket skattekontor som har att hantera organisationens skattefrågor. Praxis är att det i stadgarna 
för en ideell förening anges i vilken kommun styrelsen har sitt säte. Därmed har myndigheterna underlag för 
beslut enligt ovan. Saknas angivelse av säte avgör myndigheterna detta på basis av exempelvis var fast 
driftsställe finns. Anger däremot föreningen sätet behöver detta inte överensstämma med var fast driftsställe 
finns. Motion 4 Motion av Peter Follin: §9 Styrelsens säte Uppgiften om sätesort har ingen som helst betydelse 
för var styrelsens verksamhet bedrivs eller var den sammanträder. Mot denna bakgrund konstaterar styrelsen 
att den angivna meningen i stadgarna inte utgör en begränsning för de motiv för förändring som åberopas i 
motionen och föreslår årsmötet att besluta att avslå motionen. 

 

5) Motion från Peter Follin: Stadgeändring av § 10 och kvoterad inbjudan 

till SXK Rådslag  
 

Nuvarande text: 
§ 10. Kryssarklubbens Rådslag 

”Kryssarklubbens Rådslag ska hållas vår och höst för att diskutera uppföljning och utvecklingen av 

verksamheten. 

I Rådslaget deltar styrelsen samt kretsarnas och nämndernas ordförande. Krets eller nämnd kan besluta att utse 

annan företrädare än ordförande. Styrelsen kan inbjuda ytterligare personer till Rådslaget. Styrelsen svarar för 

kallelse och dagordning. På Rådslaget förs minnesanteckningar som görs tillgängliga för styrelsens och 

kretsarnas styrelseledamöter och nämndernas ledamöter.” 

Antalet inbjudna deltagare per krets till Rådslaget borde spegla antalet funktionärer/medlemmar inom 

respektive krets. På detta sätt kan vi bättre ta vara på den kunskap och kompetens som finns inom hela SXK 

för att kunna utveckla klubben, vilket är målsättningen med de agendapunkter som väljs till Rådslagen. 

Kretsordföranden har ju oftast inte detaljkunskaper, som krävs utan detta ligger hos kretsens funktionärer. 

Styrelsens yttrande  

Styrelsen uppfattar att det primära syftet med motionen är att så långt möjligt säkerställa bästas tillgängliga 

kompetens för hantering av de sakfrågor som tas upp på rådslag. Skulle däremot huvudsyftet vara att skapa 

någon form av proportionalitet i kretsrepresentationen, skulle, vid strikt proportionalitet, den minsta kretsen 

ha 1 deltagare och den största 45. Utöver dem som enligt stadgarna inbjuds (riksstyrelsen, ordföranden i 

nämnder och kretsar), kan styrelsen inbjuda ytterligare deltagare till Rådslag. Styrelsen delar motionärens 

uppfattning att det är angeläget att bästa möjliga expertis inom SXK utnyttjas vid rådplägningar i olika 

sakfrågor. Mot den bakgrunden bör styrelsen vara lyhörd för förslag från kretsarna på ytterligare deltagare i 

detta syfte och utnyttja stadgandet om rätten att inbjuda ytterligare deltagare. Samtidigt är det styrelsens 

uppfattning att Riksföreningens Motion nr 5 Motion av Peter Follin: Kryssarklubbens rådslag ekonomiska 

planering måste utgå ifrån de deltagare som stadgarna anger, varför förslag på ytterligare deltagare som 

kretsar och styrelse anser angelägna måste finansieras av aktuell krets. Styrelsen ser mot denna bakgrund och 

klarläggande inte något behov av ändring i stadgarna och föreslår att årsmötet beslutar att avslå motionen. 


