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 PROTOKOLL   

från Svenska Kryssarklubbens Årsmöte 2010   

 Sammanträdesdatum: Söndagen den 21 nov 2010 
Plats: Hotel Clarion Stockholm  

 

Ordförande: 

Yngve Ahlström 

 

Sekreterare:  

Per Berkhuizen 

 

Justerare: 

Anna Friis/Teddy Palm 

Ulf Lindskog 

 

Rösträknare: 

Ewa Persson 

Björn Green 

  

Bilagor: 

Rösträkningsprotokoll dok 579  

Peter Follins motion dok 577 

Stadgegruppens förslag dok 571 

Rolf Meurlings förslag dok 580 

Styrelsens förslag på nya avgifter 

dok 573 

Utnämning av Hedersmedlem  

dok 576 

 

 

§ 1. Mötets öppnande och val av ordförande  

       att leda mötets förhandlingar samt val av sekreterare 

 

§ 2. Godkännande av röstlängd 

 

§ 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning 

 

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

       protokollet 

 

§ 5. Val av två rösträknare 

 

§ 6. Föredragning av styrelsens och revisorernas 

       berättelser 

 

§ 7. Fastställande av balans- och resultaträkning 

 

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

§ 9. Val av fyra styrelseledamöter och en suppleant 

 

§ 10. Val av två medlemsrevisorer varav en ordinarie och 

          en suppleant  

 

§ 11. Val av en ordförande och fyra ledamöter i 

         valberedningen 

 

§ 12. Fastställande av budget och verksamhetsplan 

 

§ 13. Beslut om avgifter och arvoden 

 

§ 14. Förslag väckt av styrelse, kretsstyrelse eller  

         medlem 

 

§ 15.  Övriga frågor som icke är av beslutskaraktär 

 

§ 16.  Mötet avslutas 

 

  

 

 

§ 1  

Riksföreningens ordförande Torbjörn Berg inledde med att framföra ett stort varmt tack till 

Kryssarkubens ledamöter och funktionärer. Därefter förklarade ordföranden årsmötet öppnat och bad 

om förslag till ordförande att leda förhandlingarna.  

 

Yngve Ahlström valdes att leda årsmötets förhandlingar och Per Berkhuizen till årsmötets sekreterare. 
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§ 2  

Röstlängden fastställdes. Röstlängden består av en medlemsmatrikel uttagen den 19 november 2010.  

  

§ 3  

Det fastslogs att årsmötet var utlyst i stadgeenlig ordning.  

Kallelse har publicerats en första gång i På Kryss nr 7 och en andra gång med kallelse, 

föredragningslista och vallista i På Kryss nr 9. Handlingar var utlagda på hemsidan den 9 november 

2010.  

 

§ 4 

Anna Friis och Ulf Lindskog utsågs att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll. 

Teddy Palm valdes att ersätta Anna Friis när hon tvingades lämna mötet kl 15.00. 

  

§ 5  

Till rösträknare vid årsmötets val utsågs Ewa Persson och Björn Green. 

 

Mötets ordförande Yngve Ahlström föreslår mötet att det görs en omkastning i föredragningslistan. 

Förslaget innebär att styrelsens förslag om höjda medlemsavgifter i § 14 behandlas under §13. 

Årsmötet biföll förslaget. 

  

§ 6  

Styrelseberättelsen föredrogs kortfattat av kanslichefen Per Berkhuizen och skattmästare Bertil 

Carlsén. Auktoriserade revisorn Bengt Beergrehn föredrog revisorernas berättelse. 

 

Stiftelsen Tore Herlins Fond som styrelsen förvaltar har lämnat en berättelse som också har granskats 

av revisorerna.  

 

Berättelserna godkändes för verksamhetsåret 090901-100831. 

  

§ 7  

Balans- och resultaträkningen för Svenska Kryssarklubben fastställdes för verksamhetsår 09/10 och 

överskottet på 451 352 kr balanseras i ny räkning. Förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 

090901-100831 lades därmed med godkännande till handlingarna.  

 

Balans- och resultaträkningen för Tore Herlins Fond fastställdes för verksamhetsår 09/10. 

Förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 090901-100831 lades därmed med godkännande till 

handlingarna.  

  

§ 8  

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag för verksamhetsåret 09/10. 

 

§ 9  

Mötesordföranden Yngve Ahlström gick igenom vallistan och ombad medlemmarna att de som ännu 

inte lämnat sina röster till rösträknarna kan göra det nu.  

 

Efter rösträkningen konstaterade ordförande för mötet att totalt 40 giltiga röster har avgivits.  

 

Till ordinarie ledamöter på två år valdes: 

Bertil Carlsen med 40 röster för. 

Gunilla Ekholm med 40 röster för. 

Lennart Falck med 40 röster för. 

Rom Risberg med 40 röster för. 
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Som suppleant i styrelsen på ett år valdes: 

Roland Mårtensson med 40 röster för. 

 

§ 10 

Till ordinarie medlemsrevisor på två år valdes Ingela Möller med 40 röster för och till suppleant på 

två år valdes Maria Haggärde med 40 röster för. 

 

§ 11 

Som ordförande till valberedningen valdes Kjell Vestberg på ett år med 40 röster för, omval. 

Övriga ledamöter på ett år, omval för samtliga: 

Åsa Kullberg med 38 röster för och två strykningar. 

Teddy Palm med 38 röster för och två strykningar. 

Per Albinsson med 40 röster för. 

Mats Bergström med 40 röster för. 

 

§ 12 

Kanslichef Per Berkhuizen redogjorde kortfattat för huvudpunkterna i verksamhetsplanen. Arbetet 

under året ska fokusera på utvecklingen av en ny webbsida, översyn av medlemssystemet, att enas om 

en gemensam kommunikationsplan som utvecklar kommunikationen och stärker varumärket. 

Dessutom ska det framgångsrika rekryteringsarbetet utvecklas ett steg till och slutligen ska samarbetet 

inom Kryssarklubben fortsätta utvecklas genom bland annat det arbete som ska pågå vid 

föreningsmötena under året. 

 

Per Berkhuizen redogjorde kortfattat för den föreslagna budgeten.  

 

Mötet fastställde verksamhetsplanen och budgeten för verksamhetsåret 10/11. 

 

§ 13 

Beslut om avgifter och arvoden.  

 

Styrelseförslaget från §14 om höjning av familjeavgiften behandlades och mötet beslutade att bifalla 

förslaget. Därmed fastställde årsmötet avgifterna från 1 september 2011 till följande:  

 

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

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

Årsavgift för senior med familj (oavsett storlek)    460 kr 

Årlig avgift för i Kryssarklubben inregistrerad båt    100 kr 

Årsavgift för Off-Shore medlemskap     250 kr 

 

§ 14  

Motioner  

Medlemsförslag om nya stadgar 

Mötets ordförande Yngve Ahlström påtalade att Rolf Meurling har lämnat synpunkter på 

stadgegruppens förslag till nya stadgar. Dessa synpunkter delas ut vid årsmötet. Synpunkterna är 

huvudsakligen av mindre redaktionell karaktär och föreslås av ordföranden att behandlas under mötet. 

Ordföranden föreslår vidare en arbetsordning där varje paragraf behandlas var för sig. Ordföranden 

påpekade också att hjälptext som stadgegruppen lagt till i kursiv stil för att öka förståelsen av 

ändringarna ska tas bort i den slutliga versionen. Årsmötet biföll förslagen.  

 

De paragrafer som var under särskild diskussion var: 

 

Stadgeförslaget §2. Medlemskap 

Stadgegruppen föreslår att nuvarande skrivelse ska kvarstå utan ändring. §2 tredje meningen. Avgiften 

ska vara betald. Avsikten är att beslutet om när medlem utträder genom underlåtenhet att betala 

avgiften bestäms av styrelsen. 
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Rolf Meurling yrkar att det måste finnas en gräns för när medlemsavgiften ska vara betald för att 

förhindra godtycke vid tillämpningen. Han föreslår med tanke på att påminnelser sänds fram t o m 

februari att gränsen sätts till 15 februari. 

 

Mötet tog beslut att bifalla stadgegruppens förslag att avgiften ska vara betald utan att ange tidpunkt 

för detta.  

 

Stadgeförslaget §8. Föredragningslista till möten  

Rolf Meurling föreslår att punkt 10-14 som berör val till styrelse, revisorer och valberedning ska 

ersättas med tidigare skrivelse enligt stadgarna 2004 §8 pkt 9. Mötet tog beslut att bifalla 

stadgegruppens ändringsförslag för §8  angående tillägg punkt 6. Fastställande av dagordning.  

Mötet beslutar att bifalla Rolf Meurlings förslag om ändring av punkt §8 punkt 10-14 som därmed får 

följande lydelse. §8 punkt 10. Jämlikt § 14 föreskrivna val av styrelseledamöter, revisorer och 

ledamöter av valberedningen. 

 

Stadgeförslaget §9 Styrelsen  

Stadgegruppen föreslår bland annat att kallelser och dagordning till styrelsens sammanträden skall 

liksom protokoll finnas tillgängliga för kretsarnas styrelseledamöter och nämndernas ledamöter. 

Rolf Meurling menar att stadgarna inte ska innehålla interna instruktioner. Det avsedda 

informationsbehovet bör tillfredställas genom möjligheterna som ges i § 18 om utgivning av 

medlemstidning och att föreningen ska ha en webbplats. 

 

Votering begärdes som vid handuppräckning visade att 22 röstade på att punkten ska tas bort ur 

stadgeförslaget och 14 att de ska stå kvar. Mötet beslutade att punkten ska tas bort ut stadgeförslaget. 

 

Beslutsförhet. 

Stadgegruppens föreslår att styrelsen är beslutsmässig om minst fem ledamöter deltager. Oavsett antal 

deltagande ledamöter skall alltid minst fem vara eniga om beslut. Rolf Meurling menar att meningen 

om undantag för §§ 3 och 4 har fallit bort.  

Han föreslår att texten ska lyda. Med undantag av vad som anges i §§ 3 och 4 gäller att styrelsen är 

beslutsmässig om minst fem ledamöter deltager. Oavsett antal deltagande ledamöter skall alltid minst 

fem vara eniga om beslut. Mötet biföll stadgegruppens förslag med Rolf Meurlings tillägg. 

 

Stadgeförslaget §10 Kryssarklubbens rådslag 

Stadgegruppen föreslår bland annat att Rådslag ska hållas vår och höst. Att rådslaget ska avslutas med 

ett öppet styrelsemöte i vilket krets- och nämndrepresentanter deltar. Dessa har yttranderätt samt rätt 

att få avvikande uppfattning noterad i styrelseprotokollet. 

 

Rolf Meurling anser att en senaste tidpunkt för höstens rådslag bör sättas till den 15 september. 

 

Styrelsen har lämnat yttrande till stadgegruppens förslag och anser att rådslaget ska avslutas med ett 

protokollfört möte istället för ett öppet styrelsemöte. 

 

Efter en livlig diskussion där olika synpunkter lades fram tog mötet beslut att bifalla stadgegruppens 

förslag till § 10. 

 

Stadgeförslaget § 14 Valordning 

Mötet biföll stadgegruppens förslag till valordning med de redaktionella ändringar som Rolf Meurling 

påpekar.  

Rolf Meurling pekar på att kandidat till förtroendeuppdrag ska vara villig att kandidera. Att rådslaget 

som förelår valberedning har utelämnats i stycket om valberedningen och att stycket om röstsedlar ska 

flyttas ner under rubriken röstningsförfarande. 

  

Stadgeförslaget §16 Nämnder och ombud 

Stadgegruppen föreslår bland annat att nämnderna inom sig ska utse ordförande.  



Svenska Kryssarklubben  Årsmötesprotokoll 21 nov 2010 

  2010-11-30/PB 

Årsmötesprotokoll/2010  Sid 5(6) 

Rolf Meurling menar att nuvarande skrivelse ska kvarstå att styrelsen utser ordförande med hänsyn till 

att de kan ha vissa befogenheter att verka i Kryssarklubbens namn. Det handlar om nämndernas status  

och funktion som styrelsens organ. Mötet beslutade att styrelsen ska utse ordförande i nämnden efter 

nämnden förslag.  

 

Stadgeförslaget § 19 Kretsar 

Stadgegruppen föreslår bland annat att krets ska anta en öppenhetspolicy. Rolf Meurling anser att 

riskföreningens stadgar inte kan innehålla skyldigheter för en annan autonom förening. Det gäller både 

öppenhetskravet och att krets ska verka enligt riksföreningens stadgar.  

 

Stadgegruppens förslag bifölls förutom ändring i stycket om krets skyldighet att följa riksföreningens 

stadgar som ändrades till krets som inte verkar enligt sina och riksföreningens stadgar kan uteslutas av 

årsmötet. 

Öppenhetspolicyn stryks i sin helhet.   

 

Stadgegruppens övriga förslag till nya stadgar bifölls i sin helhet.  Stadgarna ska för att börja gälla 

fastställas vid ytterligare ett medlemsmöte. 

 

Medlemsförslag om snabbutredning av Kryssarklubbens resursfördelning 

Peter Follin ordförande i Västkustkretsen har som medlem lämnat en motion som begär att styrelsen 

skall tillsätta en snabbutredning med avseende på olika budgetprinciper för fördelning av resurser 

inom föreningen tillsammans med kretsarna. 

Styrelsen har lämnat ett yttrande där Styrelsen enades om att bifalla motionen men att förslaget ska 

föreslås ingå i det arbete som påbörjats med anledning av rapporten från samverkansguppen i den del 

som avser resursfördelning. 

 

Rolf Meurling yrkar avslag med motiveringen att motionen och även yttrandet är fullkomligt 

obegripligt för någon som inte insatt i frågan.  

 

Mötet bifaller Rolfs yrkande och avslår motionen och styrelsens yttrande samt förslag.   

 

Utnämning av Hedersmedlem 2010 

Lars-Olof Norlin föreslås utnämnas till Hedersmedlem med följande motivering.  

 

Lars-Olof Norlin har under de 60 år som gått sedan han antogs som medlem i SXK varit en mycket 

hängiven och engagerad SXK:are. Hans intresse för båttekniska frågor har medfört att han med stort 

intresse och ansvarstagande verkat och fortfarande verkar inom bl.a. Båttekniska Nämnden. Lars-Olof 

Norlins starka intresse för båtliv och båtsäkerhet har även kommit till uttryck i hans yrkesverksamma 

liv såsom båtkonstruktör för välkända båttyper såsom t.ex. Allegro. Lars-Olof Norlin har i sin dagliga 

gärning alltid haft SXK:s väl framför ögonen och känt ett djupt ansvar för att verka för en positiv och 

stark utveckling av Svenska Kryssarklubben. 

 

Årsmötet utnämner enhälligt Lars-Olof Norlin till hedersmedlem i Svenska Kryssarklubben. 

 

§ 15  

Övriga frågor som ej är av beslutskaraktär.  

 

Rolf Meurling ställer frågan till styrelsen om det räcker med nio ledamöter i styrelsen för att uppfylla 

sina uppgifter och hålla nödvändig kontakt med kretsar och nämnder.  

 

Peter Björnhage stadgegruppen menar att rådslaget som det föreslagits innebär att det införs ett 

arbetsätt som säkerställer samarbetet inom föreningen.  

 

Ordförande Torbjörn Berg menar att med de ytterligare kontaktmöjligheter som erbjuds idag ska nio 

ledamöter vara tillräckligt.  
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Rolf Meurling ifrågasätter att styrelsen klarar detta och uppmanar styrelsen att noga följa upp det för 

föreningens bästa. 

 

§ 16  

Ordföranden för årsmötet Yngve Ahlström tackade de närvarande för deltagandet och årsmötet 

avslutas med att ordförande Torbjörn Berg tackar Yngve Ahlström för ett gott ordförandeskap. 

 

Därefter överlämnades i Lars-Olof Norlins frånvaro blommor och den graverade hedersmedlemsnålen  

till Hans Larson som åtog sig att överlämna utmärkelsen till Lars-Olof i hemmet i Nyköping. 

 

Hugo Tiberg har utnämnts med förtjänsttecken i Guld.  Hugo är redan hedersmedlem och är sedan 

lång tid aktiv inom SXK. På ett mycket förtjänstfullt sätt har han ställt sitt kunnande och mycket av sin 

tid till medlemmarnas förfogande i sjörättsliga frågor. Även som rådgivare till styrelsen har han 

välvilligt ställt upp i många juridiska frågor. Hugo Tiberg var mellan 1972-2003 ledamot i 

riksföreningens styrelse. Genom sitt stora engagemang för att främja hågen för långfärdssegling har 

han tillsammans med Ebbe Gustafsson tagit initiativ till att bilda föreningen Svenska Kryssarklubben 

Medelhavsseglare och härmed gått i bräschen för att ge medlemmar i Kryssarklubben kunskap och 

mod att våga segla utanför de nordiska farvattnen. Hugo Tibergs stora internationella kontaktnät har 

varit och är fortfarande en mycket betydande resurs för föreningens verksamhet i internationella 

farvatten. 

 

Ordförande Torbjörn Berg överlämnade förtjänsttecknet i Guld. Hugo mottog utmärkelsen och 

blommor och i sitt tacktal uttryckte han den glädje och tillfredsställelse han haft av sitt engagemang i 

Kryssarklubben. Han avslutade med att uppmana föreningen att planera för en efterträdare för den 

juridiska rådgivningen där Hugo är aktiv.   

 

Därefter avslutade ordförande Torbjörn Berg årsmötet för 2010 med att tacka alla närvarande. 

 

Vid protokollet:   Mötets ordförande 

 

 

   

Per Berkhuizen   Yngve Ahlström 

 

 

Justeras:    Justeras: 

 

 

 

Anna Friis    Ulf Lindskog 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Teddy Palm 
 


