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 PROTOKOLL   

från Svenska Kryssarklubbens årsmöte 2020   

 Datum: lördag den 21 november 2020 

Plats: Livesändning via Youtube   

 
Ordförande: 
Kerstin Andersson 
 
Sekreterare:  
Camilla Fors 
 
Justerare: 
Mats Persson 
Anders Jonasson 
 
Rösträknare: 
Anneli Ekholm 
Mattias Bredberg 
 
Bilagor: 
Verksamhetsplan 20-21 
Budget 20-21 
Dok 936 Årsmöteshandlingar 19-20 
Medlemsförslag med styrelsens yttrande 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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. Fastställande av dagordning 
 
7. Föredragning av styrelsens och 
revisorernas berättelser 
 
8. Fastställande av balans- och 
resultaträkning 
 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
10 Jämlikt § 14 i stadgarna val till styrelse, 
revisorer och valberedning  
 
11. Fastställande av budget och 
verksamhetsplan 
 
12. Beslut om avgifter och arvoden 
 
13. Förslag väckt av styrelse, 
kretsstyrelse eller medlem 
 
14.  Övriga frågor som icke är av 
beslutskaraktär 
14.1 Fråga om SXKs bojar 
 
15.  Mötet avslutas 
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På grund av rådande Coronapandemi genomförs årsmötet digitalt via Kryssarklubbens 
YouTube kanal och röstning sker via inloggat läge på sxk.se.  
 
Riksföreningens vice ordförande Ann-Katrin Moldenius Hermansson hälsar 
årsmötesdeltagarna välkomna och lämnar därefter ordet vidare till den nya 
generalsekreteraren Fredrik Norén. Fredrik presenterar sig själv och förklarar hur det digitala 
årsmötet kommer att gå till. 
 
1. Val av ordförande och sekreterare att leda förhandlingarna. 
Riksföreningens vice ordförande Ann-Katrin Moldenius Hermansson förklarar årsmötet 
öppnat. Det presenterades förslag på ordförande att leda förhandlingarna och sekreterare att 
föra protokoll. 
 
Kerstin Andersson valdes att leda årsmötets förhandlingar och Camilla Fors valdes till 
årsmötets sekreterare. 
 
Antal röster punkt 1: 57 röster 
57 Ja   
0 Nej  
 
2. Godkännande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes. Röstlängden bestod av en elektronisk lista uttagen från 
medlemssystemet den 20 november 2020. Årsmötet sändes via kryssarklubbens YouTube 
kanal och hade som mest 118 följare. Röstningen genomfördes via sxk.se där endast 
inloggade medlemmar kunde lägga sin röst. 
  
Antal röster punkt 2: 61 röster 
60 Ja   
0 Nej 
1 Ogiltig  
 
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning. 
Det fastslogs att årsmötet var utlyst i stadgeenlig ordning.  
Kallelse har publicerats med föredragningslista och vallista i På Kryss nr 7 som utkom den 16 
oktober 2020. Medlemsförslag och handlingar har publicerats på webbsidan den 9 november.  
 
Antal röster punkt 3: 61 röster 
60 Ja   
0 Nej 
1 Ogiltig  
 
4. Val av två personer, att jämte ordförande justera protokollet. 
Mats Persson och Anders Jonasson utsågs att tillsammans med årsmötets ordförande 
justera mötets protokoll. 
 
Antal röster punkt 4: 61 röster 
60 Ja   
0 Nej 
1 Ogiltig  
 
5. Val av två rösträknare 
Till rösträknare vid årsmötet utsågs Anneli Ekholm och Mattias Bredberg. 
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6. Fastställande av dagordning. 
Årsmötet godkände dagordningen.    
 
Antal röster punkt 6: 61 röster 
60 Ja   
0 Nej 
1 Ogiltig  
 
7. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser. 
Muntlig föredragning av förvaltningsberättelse för Svenska Kryssarklubben föredrogs av 
generalsekreterare Fredrik Norén.   
 
Muntlig föredragning av resultat- och balansräkning för Svenska Kryssarklubben gjordes av 
generalsekreterare Fredrik Norén. 
 
Auktoriserad revisor Bengt Beergrehn från Finnhammars Revisionsbyrå föredrog revisorernas 
berättelse och rekommenderar att stämman ger styrelsen ansvarsfrihet. 
 
8. Fastställande av balans- och resultaträkning. 
Balans- och resultaträkningen för Svenska Kryssarklubben fastställdes för verksamhetsåret 
och underskottet på 2 946 212 kr balanseras i ny räkning. 
Balans- och resultaträkningen för verksamhetsåret 2019/2020 lades därmed med 
godkännande till handlingarna.  
Årsberättelsen för verksamhetsåret 2019/2020 lades därmed med godkännande till 
handlingarna.  
 
Antal röster punkt 8: 53 röster 
52 Ja   
1 Nej 
 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  
Årsmötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019/2020 i enlighet med 
revisorernas förslag.  

Antal röster punkt 9: 53 röster 
53 Ja   
0 Nej  
 
10. jämlikt §14 i stadgarna föreskrivna val av styrelseledamöter och revisorer samt 
 ledamöter av valberedningen. 
Generalsekreterare Fredrik Norén presenterar valberedningens förslag.  
 
Mötesordföranden Kerstin Andersson informerade att eftersom det inte inkommit några 
motkandidater så sker valet i enlighet med stadgarna § 14 utan rösträkning.  
 
Mötesordförande konstaterade att följande nominerade invalts.  
 
Till ordinarie ledamöter i styrelsen på två år valdes: 
Ann-Katrin Moldenius Hermanson, omval  
Per Tistad, omval  
Peter Borenberg, omval  
Bo Steiner, nyval 
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Suppleant i styrelsen på ett år  
Rickard Wahrby, nyval 
 
Till ordinarie auktoriserad revisor på två år valdes:  
Bengt Beergrehn, omval.  
Till suppleant på två år valdes Kerstin Hedberg, omval. 
 
Till ordinarie medlemsrevisor på två år valdes:   
Ingela Johansson, omval. 
Till medlemsrevisorssuppleant valdes, vakant 
 
Som ledamöter i valberedningen på ett år valdes: 
Elisabeth Johanson, omval 
Lars Möller, omval 
Björn Johansson, omval 
Ewa Persson, nyval 
Martin Lesén, nyval 
 
11. Fastställande av budget och verksamhetsplan 
Generalsekreterare Fredrik Norén redogjorde för huvudpunkterna i verksamhetsplanen.  
Generalsekreterare Fredrik Norén redogjorde för huvudpunkterna i budgeten.   
 
Mötet fastställde verksamhetsplanen och budgeten för verksamhetsåret 20-21.  
 
Antal röster punkt 11: 56 röster 
55 Ja   
1 Nej  
 
12. Beslut om avgifter och arvoden. 
 
Inga ändringar av medlemsavgifterna föreslås.  
 
Därmed fastställde årsmötet avgifterna från 1 september 2021 till följande:  
Årsavgift för enskild medlem över 25 år (senior)     450 kr 
Årsavgift för enskild medlem upp till 25 år (ungdom)    150 kr 
Årsavgift för senior med familj (oavsett storlek)    510 kr 
Årlig avgift för i Kryssarklubben inregistrerad båt    100 kr 
Årsavgift för Offshore medlemskap     250 kr 
 
Antal röster punkt 12: 56 röster 
55 Ja   
1 Nej  
 
13. Förslag väckt av styrelse eller medlem 
 
1. Medlemsförslag om SXK och alkoholpolitik av Martin Hällsten 
 
Förslaget är att 
(1) SXK antar som policy att vara restriktiv med att yttra sig i alkoholpolitiska frågor  
(2) SXK ska besluta om alkoholpolitiska frågor genom årsstämman; dessa frågor ska ej vara 
delegerade till styrelsen. 
  
Styrelsen föreslår årsmötet att avslå förslaget med följande motiveringar: 
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Styrelsen i SXK är förtroendevald och skall mellan årsmötena förvalta och driva 
verksamheten samt tillvarata SXKs intressen. Under ett verksamhetsår uppkommer ett stort 
antal frågor som styrelsen har att ta ställning till. I flertalet fall krävs att styrelsen snabbt 
agerar på olika frågeställningar, exempelvis vad gäller svar på olika remisser. Enligt 
styrelsens uppfattning ligger det inom ramen för styrelsens stadgeenliga arbetsuppgifter att 
exempelvis svara på remisser när det gäller frågor som rör båtlivet. Om vi avstår från att 
svara på grund av rädsla eller farhåga att gå mot vissa medlemmars uppfattning riskerar vi 
att inte längre betraktas som relevanta vad gäller remissförfarandet.   
Både vad gäller motionens punkt 1 och 2 kan styrelsen inte se varför just alkoholfrågor skall 
särbehandlas. Det finns många frågor som kan uppfattas som kontroversiella och där det 
säkerligen finns olika meningar bland medlemmarna och om SXK öppnar för 2) riskerar vi att 
få mängder av önskemål om frågor som skall hänskjutas till årsstämman. Detta skulle kunna 
leda till att SXK, på grund av korta remisstider, förhindras från att svara på flertalet remisser. 
 
Årsmötet beslutade att avslå medlemsförslaget   
 
Antal röster punkt 13: 60 röster  
53 bifaller styrelsens förslag att avslå motionen 
7 avslår styrelsens förslag att avslå motionen 
  
14. Övriga frågor som icke är av beslutskaraktär. Se § 5 i stadgarna. 
 
14.1 Fråga från medlem Ulf Celander, Västkustkretsen: 
Hur klokt och lagligt är det att hävda ensamrätt till SXKs bojar? Vad gäller och finns lagstöd 
att köra bort icke medlemmar? Om man en gång blivit åthutad och eventuellt bortkörd från en 
boj så är SXK nog inget man vill bli del av. En mer välkomnande inställning vore bra för alla.  
 
Vice ordförande Ann-Katrin Moldenius Hermasson svarar: 
I Bohuslän och Halland har naturvårdsverket haft synpunkter på våra bojar inom 
naturreservat, därför har bojarna i dessa landskap gjorts tillgängliga för alla. I övrigt kan vi 
hänvisa till allemansrätten och att vi äger bojarna men då kan vi hamna i det dilemma som 
Ulf Celander beskriver och det vill vi inte.   
 
Hamn och farledsnämnden tillsammans med Rikskansliet arbetar med att utveckla 
användandet av bojarna. Till exempel skulle en QR-kod fäst på bojarna göra det enkelt att 
lösa ett medlemskap direkt eller ha en Swish betalning på bojarna så det blir enkelt att göra 
rätt. Vi ska akta oss för att hamna i det dilemma som Ulf Celander beskriver. 
 
15. Mötet avslutades 
Ordföranden för årsmötet Kerstin Andersson tackade de närvarande för deltagandet och 
avslutade årsmötet 2020. Vice ordföranden Ann-Katrin Moldenius Hermansson tackade 
Kerstin Andersson för ett gott ordförandeskap under årsmötet. 
 
Vidare tackade Ann-Katrin Moldenius Hermansson avgående ledamot Martin Lesén för sitt 
engagemang i riks styrelse sedan 2013.  
 
Ann-Katrin informerade att följande personer förärats med följande högre utmärkelser:  
 

Förtjänsttecken i silver: 

Bengt Dagberg, S:t Anna kretsen 

Kjell Vestberg, Västkustkretsen 

Stefan Kindeborg, Sörmladskretsen 
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Dessa utmärkelser utdelas vid ett senare tillfälle när Corona lagt sig och vi kan ses igen. 

Beslut och motiveringar finns att läsa på sxk.se under årsmöteshandlingar.   

 
Ann-Katrin avslutar med att tacka alla som deltagit i årsmötet 2020. 
 
 
 
Vid protokollet:   Mötets ordförande: 
 
   
 
_______________________  _______________________ 
Camilla Fors    Kerstin Andersson  
 
 
 
Justeras:    Justeras: 
 
 
 
_______________________  _______________________ 
Mats Persson   Anders Jonasson 


