
Svenska Kryssarklubbens Extra medlemsmöte lördagen den 17 mars 2018 

Valberedningens förslag 

1. En ordinarie styrelseledamot på två år, nyval (tidigare suppleant): Christoffer Hillbom 

2. En ordinarie ledamot, fyllnadsval, ett år: 

Kerstin Andersson.  

 Presentation av valberedningens förslag till styrelsen 

 

Christoffer Hillbom 

Christoffer bor i Gårdskär strax söder om Gävle och är medlem i Eggegrundskretsen. Han är uppvuxen vid 

kusten och har ett brinnande båtintresse och har tillbringat somrarna i såväl egna segel- som motorbåtar. 

Christoffer är ekonom och arbetar med strategiskt inköpsansvar för fem olika landstings laboratoriemedicin-

verksamheter. Han har bland annat examen i fartygsbefäl klass VIII. Utöver båtintresset så finns ett generellt 

intresse för friluftsliv och mycket tid spenderas i naturen tillsammans med familjen. 

Christoffer har även ett stort sportintresse och har bland annat bott och spelat ishockey i Kanada. Familjen har 

de senaste åren utökats med två barn och Christoffer känner nu att han vill bidra med sin bakgrund och sitt 

stora intresse för SXK genom att arbeta i Riksföreningens styrelse. 

  

Foto: Dina Evenéus, Svenskt Friluftsliv 

Kerstin Andersson 

Kerstin Andersson är 64 år, bosatt i Stavsnäs utanför Stockholm. Kerstin har en stor familj med barn, 

barnbarn, bonusbarn och bonusbarnbarn. 

Kerstin är en föreningsmänniska och har arbetet i olika förtroendeuppdrag för Scouterna, 

styrelsearbete i samfällighets- och bostadsrättsföreningar och båtklubbar. Kerstin har bedrivit friluftsliv 

länge. Först i Scouterna och sedan slutet på 90-talet allt mer till sjöss. Kerstin seglar en X34 och är 

inbiten seglare och har under många somrar varit eskaderledare till olika färdmål främst i Östersjön nu 

senast för rikseskadern till Nexö, Bornholm. 

Kerstin har under sitt arbetsliv arbetat i olika befattningar inom försäkringsbranschen och är pensionär 

https://www.sxk.se/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/37/christoffer.jpg
https://www.sxk.se/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/37/kerstin_0.png


Svenska Kryssarklubbens Extra medlemsmöte lördagen den 17 mars 2018 

sedan två år. Kerstin är sedan 2017 invald i Svenska Sjös styrelse. 

Kerstin har flera uppdrag inom Kryssarklubben. Sedan 2015 ordförande i Stockholmskretsens 

eskaderkommitté. Kontaktperson till program och utbildningskommittén. Ledamot och sedan ett år vice 

ordförande i Stockholmskretsens styrelse. 

Kerstin brinner för friluftsliv och båtliv i alla dess former.  Hon vill och önskar att alla människor får 

möjlighet att upptäckta detta. Hon vill med sin kandidatur till Svenska Kryssarklubbens styrelse 

medverka till att föreningen blir den bästa föreningen för alla som vill vistas på sjön.  

  


