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*QvinnaOmbord-aktivitet  Hösten 2017
 Svenska 
Kryssarklubben

Program i Västervik - fastställs i oktober
Sjömansarbeten - start 11 oktober

*Skärgårdsträff på Häradsskär - 14-15 oktober med
planeringsträff den 9 oktober

Årsfest - 21 oktober 
Årsmöte - 26 oktober

Sopplunch - 31 oktober

Räkafton - 10 november
Segla till NordPolen - 16 november

*Pysselkväll på Fröö gård - 20 november

*Trivselkväll - 18 januari



 
Nya medlemmar
Vi gläder oss åt att få hälsa följande nya 
medlemmar välkomna i S:t Annakretsen:

Bästa S:t Annavänner!
Sommaren går nu snabbt mot sitt slut då vi är framme i slutet 
av augusti, men båt säsongen behöver inte ta slut bara för 
att vi går mot höst. De senaste åren har bjudit på många fina 
båtdagar ända fram till mitten/slutet av oktober.
Årets sommar har varit en typisk svensk sommar som bjudit 
på mycket varierande väder, sol, blåst, stiltje, regn men ingen 
riktig värme i luft och vatten.
På grund av diverse omständigheter har vi tillbringat mycket 
av båtsommaren som bryggseglare i Arkösund, vilket 
vart trevligt på ett annat sätt än om man är ute på ”havet”. 
Arkösund fortsätter att utvecklas mer och mer till en riktig 
sommarpärla med mycket aktiviteter och allt fler besökare.
Men det är inte bara i Arkösund som det händer saker på 
Ostkusten, jag hör såväl kretsvänner som besökare att övriga 
”metropoler” på inom kretsen så som Fyrudden, Valdemar-
svik, Loftahammar och Västervik går från klarhet till klarhet. 
Tillsammans med gästhamnar och andra stärker vi varumär-
ket Ostkustens pärla Sankt Anna.
Pingsten och nationaldagen innebar öppning av vår uthamn, 
med årets första organiserade gemensamma aktiviteter där. 
Uthamnskommittén hade som vanligt gjort ett ypperligt 
arbete med att förbereda ”öppningen” och ställt allt i ord-
ning.
Midsommarfirandet på Stora Ålö, var som vanligt för många 
av oss, inledningen till båtsommaren. Tyvärr var vi något 
färre än föra året och det finns alltid plats för fler. Vi som var 
där fick några riktigt trevliga dagar tillsammans, med omväx-
lande väder, mest sol, men även något regn.
Av de rapporter jag fått har våra bojar såväl nya som gamla 
flitigt utnyttjats i sommar, även om inte alla som legat där 
hissat bojflagga.
Men för att kunna fortsätta utveckla kretsen och båtlivet 
på Ostkusten, måste vi bli fler som kan tänka sig att vara 
”aktiva” i föreningen, med fler aktiva breddar vi kontak-
tytorna, knyter till oss nya vänner och fördelar arbetsuppgif-
ter i föreningen på fler. Så här långt har min vädjan om fler 
som kan tänka sig att bli en av oss aktiva i kretsen inte riktigt 
givit det resultat jag hoppats på, men vi har under sommaren 
fått respons från flera som visat intresse för att vara med 
mer aktivt och bidra till kretsens utveckling. Men det finns 
utrymme för många fler!
Ser fram mot ett stort deltagande på vårt årsmöte den 26:e 
oktober, där vi bland annat kommer att diskutera framtids-
frågor, med fokus på vad ni som medlemmar vill att kretsen 
skall göra för att utveckla båtlivet i våra hemma vatten. Vi 
behöver såväl fler idéer som aktiva medlemmar.
Ser fram emot att träffa större delen av våra medlemmar på 
årsmötet.
Bengt

Saknas ditt namn i välkomsthälsningen, känn dig 
varmt välkommen ändå.

Här majas inför årets midsommarfirande i Stugvik 

Andreas Arkenius LINKÖPING
Ingvar Arvidson KOLMÅRDEN
Eva Bergekrans STOCKHOLM
Fam Boberg SALTSJÖ-BOO
Henrik Edlund STOCKHOLM
Fam Eklind ÖREBRO
Håkan Elm KOLMÅRDEN
Britt-Marie Gjertz NORRKÖPING
Fam Hall VETLANDA
Kristian Hermanrud STOCKHOLM
Fam Johansson LINKÖPING
Fam Jönsson NORRKÖPING
Fam Kempe/Andersson TYRESÖ
Pontus Lindoff VÄSTERÅS
Mats Lundberg BRUZAHOLM
Åsa Lundberg VISBY
Mira Mielke VÄSTERVIK
Fam Pihl NORRKÖPING
Fam Sahlin/Nilsson/Larsson KOLMÅRDEN
Fam Sjöholm/Pettersson ÖVERUM
Fam Starck LJUNGSBRO
Zarih Sundberg ULRIKA
Gerry Tjäder SKÄRBLACKA
Fam Wihlborg VIKINGSTAD

Uthamn
Stugvik har snart stängt för säsongen och hjärtstartaren tas 
hem för att finnas tillgänglig vid våra träffar i lokalen på 
Norralundsgatan.
Alla är naturligtvis fortfarande välkomna hela hösten, även 
om våra jollar och kanoter har gått i vintervila. Vi ses nästa 
säsong igen!

Uthamnskommittén
Göran Göransson

Hamn och farled
De två nya bojarna är nu utlagda
Jungfruskär N 57º 57,402´   E 16º 49,226´
Häfsö  N 57º 57,455´   E 16º 47,180´

Bojen i Långviken har flyttats till östra sidan av viken efter 
protester från ägarna av strandremsan där bojen låg.
Ägaren av marken och vattnet för den nya placeringen har 
anvisat platsen
Ny position: N 57º 55,047´   E 16º 44,945´

I handlingsplanen ligger att 2 nya bojar skall läggas ut årli-
gen.
Kommittén tar tacksamt emot förslag på lämpliga platser.

HoF-kommittén 
Ove Olsson
ove.olsson@telia.com
070-882 41 04



Qvinna Ombord höst/vinter
Hej alla QO!
Qvinna ombord Välkomnar till en spännande höst/vinter.
Efter sommaren ser vi nu verkligen fram emot att träffa trev-
liga vänner och samvaro.
Fortfarande är det sommarvärme och många har kvar sina 
båtar i sjön.
Men oj, vad snabbt det blir mörkt på kvällarna och hösten är 
på intåg. Men då alla tjejer ska vi ha en fin och trevlig sam-
varo vid våra träffar i höst och det kommande vinterhalvåret.
Vill här också hälsa de nya QO- medlemmarna välkomna till 
gänget - jätteroligt. Ni är varmt välkomna!

Vi startar upp med att den 14-15 oktober ha en skärgård-
sträff på Häradskär.
Den 9 oktober kl 18.00 träffas vi i vår lokal för att gemen-
samt planera inför vår helg tillsammans på Häradsskär. Fika 
som vanligt till självkostnadspris. Finns det funderingar runt 
arrangemanget så är det bara att slå mig en signal. (Denna 
aktivitet är fullbokad.)
Varmt välkomna!

Vi avslutar hösten 2017 med att ha en trevlig kväll på 
Fröö gård måndagen den 20 november. Där binder vi en 
egen adventskrans, kostnaden är 250 kr inkl fika.
Fröö gård ligger mellan Norrköping och Linköping, samåk-
ning från Himmelstalunds parkering kl 17.30.
Skriv i anmälan om du vill ta bil eller åka med/ta sig dit för 
egen maskin, så att vi kan planera resan.
Resan måste anmälas till Margreth som vanligt en vecka 
innan.
OBS! max antal är 10-12 personer så först till kvarn!

Övriga aktiviteter
Hösten har som vanligt ett stort utbud av utbildningar på 
Medborgarskolan. Som Kryssarklubbare får du dessutom 
20% rabatt på kursavgiften! Förfrågningar och anmälan görs 
direkt till Medborgarskolan i Linköping, Norrköping, Motala 
eller Västervik tel. 075-241 68 30. Glöm inte att tala om att 
du är medlem i Kryssarklubben! 

Den 11 oktober fortsätter Sjömansarbetet i Norrköping
Sjömansarbetet fortsätter med vissa ändringar mot föregå-
ende år. Vi byter dag till onsdagar och tid till 18.00 -20.00, 
med början den 11 oktober. Du tar med dig en flaska eller 
burk, garn finns. I halvtid fikar vi och du tar med det du vill 
äta, kaffe eller te ordnar vi på plats. Väl mött i klubblokalen 
på Norralundsgatan 57.
  
Torsdagen den 16 November - Segla till NordPolen
Jan-Eric Nårdal kommer och berättar om sina seglingar utef-
ter den Polska kusten.
Detta kan kanske inspirera för kommande seglingar. Vi fikar 
vid lämpligt tillfälle, kostnad 20 kr. 

Ja, varför inte söka nordpolen på andra sidan Östersjön!

Trivselkväll den 18 jan-2018 kl 18.00 i vår lokal ser vi fram 
emot med lite gott att äta och fin samvaro (eget att dricka 
till). Där diskuterar vi tillsammans vad som hänt under 2017 
och vad som kan vara av intresse av aktiviteter under 2018. 
Vill även här att alla tar med ett recept som ni har som favorit 
att laga på båten. Det måste vara lätt och som alla kan göra 
Hade tänkt att göra ett recepthäfte till alla som lämpar sig att 
ha med sig nästa sommar.
Väl mött Tina!
Anmälan till aktiviteterna görs till margrethkennryd@hot-
mail.com eller på telefon
070-453 57 13. 

QO Kommittén ser fram mot en fin höst/vinter tillsammans:
Tina Assarsson  070-572 31 69
Margreth Kennryd 070-453 57 13
Gudrun Dagberg  070-369 80 48
Agneta Wester  073-316 01 80
Yvonne Karlsson  070-266 74 25

QO-träff i lokalen

Vi ses kl. 19:00 på klubblokalen Norralundsgatan 57.
Anmälan till aktiviteterna görs till Bosse Kaliff, på mail 
bosse.kaliff@passagen.se eller tel. 070-910 91 47

Aktivitetskommittén
Bosse Kaliff



Årets eskader runt Gotland 
Så var vi då fyra båtar som stävade ut en tidig tisdag från 
Stugvik. Överfarten satte temat för resten av seglingen runt 
Gotland - sjögång och motor. Lickershamn angjordes sen 
eftermiddag och lättmatroserna bjöds på glass vilket var 
uppskattat. Liksom att ha fast mark under fötterna.
Dag två bjöd på lätta, näst intill obefintliga vindar varför 
motorgång anbefalldes. Lauterhorn och Fårö är en pärla värd 
att ge några dagar. Vi gav den två.
Resans kortaste, varmaste och lugnaste etapp blev sedan till 
Fårösund.
Efter det ställdes siktet in på Valleviken. Livebandet, mid-
dagen och den lugna kvällen gjorde att vi snart glömt hur vi 
stångat i motvind, motsjö och regn några timmar tidigare.
Resans enda ”naturhamn” blev sedan en cementkaj vid 
Smöjen.
Där bjöds bad i kalkbrott och kubbtävling. Några dagar 
senare rundades Hoburgen och eskadern avslutades så i 
Klintehamn.
Tre båtar gick sedan över till fastlandet tidigt en måndag. Det 
tog alltså 14 dagar att runda ön vilket kändes som en bra takt. 

Ett stort tack till de deltagande båtarna Sille, Happy Life och 
Fridas Oas önskar eskaderledaren på Isabelle.

Håkan Skogstjärna / Eskaderledare

24-Timmars
Årets 24-timmarsseglingar är genomförda
Nu återstår plakettutdelning vid årsmötet 
Resultatlistor och övrig information hittar du på,
 http://24-timmars.nu/st-anna-kretsen/ 

24-timmarskommittén
Kjell Johansson
Kjell.ortugagatan116@gmail.com 
070-819 12 05

Gotlandseskadern i Fårösund

Västervik
Beträffande vinterns temakvällar så fastställs dessa först i 
oktober för hösten och vintern/våren. Programmet för hösten 
kommer att finnas på S:t Annakretsens hemsida samt införas 
i kretstidningens kommande vårnummer. Har du några för-
slag/önskemål kring ämnesområden att ta upp så kontaktar 
du mig på enklaste sätt antingen via telefon 073-923 09 49 
eller E-post tony.wardig@gmail.com.

När det gäller utbildningar samarbetar vi med Medborgar-
skolan och vårt kursutbud omfattar i stort sätt alla områden 
inom sjölivet. Våra kurser startar i månadsskiftet september/
oktober.  Som kryssarklubbmedlem har du 20 % rabatt på 
kursavgiften. Vid frågor kontakta mig via telefon alternativt 
e-post, se ovan.

Jag har även ett lager av SXK- och S:t Annakretsens flaggor 
samt SXK stävmärken. I lagret finns även kretsens egna 
tröjor av äldre modell till nedsatt pris för omedelbar leverans.
Kanske ett bra julklappstips?!

Lev och Segla Väl!
Tony 

S:t Annakretsens boktips
Miniskepparen av Carina Norberg

Ni som seglat med barn vet att en av framgångsfaktorerna 
är att få dem delaktiga i allt som händer ombord. Mycket 
kan dock vara lite komplext för ett barn med alla termer och 
begrepp, regler på sjön och en massa pinnar i olika färger. 
Miniskepparen är en jättebra bok för barn från 6 år och uppåt 
där man på ett enkelt och lättsamt sätt lär sig ungefär samma 
saker som vi vuxna går igenom i Förarintyg - skärgårdsskep-
paren. Man kan sedan praktisera kunskaperna med kluriga 
uppgifter, korsord och pyssel. Jag har provat boken på min 
åttaåring i sommar och hon har tyckt att det har varit jättekul 
och blivit mer delaktig under gång. Perfekt för dig som 
seglar med barn eller barnbarn.
Finns att köpa i välsorterade marinbutiker och bokhandlare 
på nätet.
Svensk Sjöatlas från Sjöfartsverket

Sjöfartsverket har i år kommit ut med en atlas med bilder på 
svenska sjökort. Atlasen är inte avsedd för navigering utan 
ett verk där man kan planera sina resor, se var man varit samt 
i utbildningssyfte. Det finns även kortfattad information om 
sjökortets historia och tillverkning. Atlasen är tryckt i A3 
format med inbunden spiralpärm och omfattar totalt ca 120 
sidor. Eftersom de flesta av oss mest använder sjökortsplotter 
och båtsportkort som ger en mycket begränsad överblick så 
är atlasen nyttig att ha ombord just för att få lite överblick 
inför längre seglatser och det är också lite roligt att kunna 
sitta att bläddra bland alla Sveriges sjökort och minnas till-
baka tidigare års äventyr och planera för nya.
Svensk Sjöatlas finns där du köper dina sjökort.

Boktips från Niklas Borg / Båttekniska kommittén



Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016 - 2017 i Sankt Anna Kretsen
Vid årsmötet den 27 oktober 2016  valdes styrelse, vilken efter konstituering fick följande sammansättning:
Beng Assarsson  ordförande
Bengt Dagberg  sekreterare, ordförande i Eskaderkommittén
Krister Kennryd  kassör
Bo Kaliff   ordförande i Aktivitetskommittén
Ove Olsson   ordförande Boj- och farledskommittén 
Niklas Borg   ordförande i Båttekniska kommittén
Klubbkommittén
Årsfesten hölls i NSK’s klubblokal. God mat bjöds och 35 glada människor sjöng och dansade till gruppen Mousiké.
Den traditionella räkaftonen hölls i klubblokalen i november. Året avslutades med glöggfest tillsammans med Veteranklubben. Vid klubbträffarna på vårvintern serverades 
dels korv med bröd, dels en ostbuffé. Dessutom har tre soppluncher, en i november en februari och en i mars hållits i lokalen. 
Sommarhalvårets aktiviteter i Stugvik:
Pingstafton - en försommarfest med grill och tipspromenad, Många priser från Skeppa delades ut.
Midsommarfirande på S:t Ålö - bra väder, många dansade runt midsommarstången och en tävling med armborstskytte som var mycket populär, där det utsågs tävlande från 
varje bord. Priser från Skeppa. Det var relativt välfyllt vid bryggorna med flera icke svenskflaggade båtar.
Kräftskiva, med tipspromenad i Stugvik, antal båtar 10 st vid bryggor. Vädret blev bättre än väntat och många priser från Marinaman delades ut.
Aktivitetskommittén
Utbildnings- och Aktivitetskommittén har haft följande aktiviteter under verksamhetsåret 2016-2017 Sjömaningsarbetet fortsatte med 17 träffar under året och med 10 del-
tagare per gång. 8/12 2016 Underhåll av flytvästar och däckshårdvara i LSS klubblokal i Linköping i samarbete med Båttekniska kommittén och representant från Harken,  
43 deltagare. 26/1 2017 Seminarie Miljö och teknik i NSK’s lokal i Norrköping med föredragshållare från riksföreningen, 42 deltagande. Dessutom var en kurs i HLR och 
en kurs i underhåll av däckshårdvara inplanerade i Norrköping  - men fick ställas in på grund av för få deltagare.
S:t Annakretsen har tillsammans med Westerviks Segelsällskap Wikingarna (WSSW) och Westerviks Segelsällskap (WSS) samt i samarbete med Medborgarskolan i Väs-
tervik genomfört följande program: 2016-12-14 ”Vega från vrak till vinnare” Kerstin och Egil Bergström berättade om S/S Vegas upprustning och när Vega vann sin klass 
och totalseger i ”North Sea Tall Ship Regatta” september 2016 med målgång i Göteborg. 27 deltagare.
2017-11-01 ”Mad(e) in Sweden, Hamel Sails” Hans Hemel berättade om sitt segelmakeri i Karlshamn. 2017-02-02 Vår klubbmedlem Stefan Torssell berättade om sin bak-
grund och sitt engagemang kring m/s Estonia förlisning 1994 med utdrag ur sin nyutkomna bok M/S Estonia - svenska statens haveri. 29 deltagare. ”Meteorologi” Joakim 
Lagner från SMHI berättade om att väder och vatten intresserar, fascinerar och påverkar oss människor, kanske mer än vi tror och på ett sätt vi inte anar. Klubbaftnarna har 
genomförts i Westerviks Segelsällskap Wikingarnas klubblokal på Notholmen.
Under året har S:t Annas kretstidningsställ varit placerat i WSSW klubb- och gästhamnslokal för att sprida information om SXK vilket varit mycket uppskattat av såväl 
ortens som gästande båtar. Kretstidningen har även funnits i WSS och MBSK lokaler. Försäljning av SXK- och SXK S:t Annakrets prylar har försålts till såväl gästande 
som ortens båtägare med stor uppskattning från båda sidor. .
Därutöver har ett stort antal navigationskurser på olika nivåer genomförts. Förarintygs-, Kustskepparintygs- och Radarkurser samt VHF-certificat (SRC) drar till sig största 
intresset men även Fartygsbefäl- och Maskinbefäl Klass VIII kurser efterfrågas.
Båttekniska kommittén
Båttekniska kommitténs syfte är att bevaka frågor och nyheter kring båtteknik för kretsens medlemmar. Tillsammans med aktivitetskommittén arrangerar båttekniska kom-
mittén medlemsträffar och utbildningar. Under verksamhetsåret har kommittén bl.a. arbetat med att informera och hjälpa kretsens medlemmar kring uppblåsbara flytvästar. 
Den 10/11 i Norrköping och 8/12 i Linköping har vi servat och kontrollerat medlemmarnas flytvästar. Ca 100 flytvästar har kontrollerats och så mycket som ca 10% hade ej 
fungerat vid behov.
Den 26/1 gästades kretsen av Lennart Falck (miljönämnden) och Tommy Källberg (båttekniska nämnden). Under kvällen informerades om bottenfärger, elsystem, laddning 
och motorer. Träffen hölls i NSK’s lokaler och lockade ett 40-tal medlemmar. 
Uthamnskommittén
Städning av Stugvik utfördes 13-14 maj. I år har vi även städat upp efter nivåhöjningen på en meter i vintras. Bojarna klarade sig men bryggorna fick en del stryk. Två 
luckor har sågats upp i stora bryggan så att underhåll kan ske under hela säsongen. Stora bryggan är oljad efter luckmontaget. Vi har köpt en trimmer för att kunna slå gräs 
och ogräs. Hjärtstarten har inte varit i gång i år heller, men har kontrolleras av sjöräddningen vid besök i somras. Våra hamnvärdar har varit något extra i år med mycket lek 
o segeltävlingar. Swishningen har fungerat i år som ett bra tillskott till underhållsbudgeten. Antal besökande båtar beräknas till c:a 1 000 st.
Hamn- och farledskommittén
Underhåll och kontroll av Kron- och Skutleden. Utsättning av 2 nya bojar vid Jungfruskär och Häfsö. Flyttat bojen vid Långviken. Tagit bort en boj och gjort kontroll och 
underhåll av de 2 kvarvarande vid Håskö.
Informationskommittén
Under verksamhetsåret har tre medlemsblad getts ut. Kretsens hem- samt Facebook-sida har löpande försetts med material.
Qvinna Ombordkommittén
Under senare delen av året har det tillkommit ett flertal tjejer till QO och någon kommer även att sitta med i vår kommitté. Jätteroligt att vi fått respons på vårt lobbande. Vi 
har under perioden haft ett antal aktiviteter och antalet deltagare brukar ligga mellan 9 och 16 deltagare
Vi startade upp hösten okt-16 med att ha en aktivitet på temat säkerhet ombord, hade inbjudna tjejer från QO Södermanland som delade med sig av erfarenheter/upplevel-
ser - en kväll där diskussionerna gick höga och många kunde dela med sig av sina upplevelser.
I nov-16 avslutade vi året med att ha en ”pysselkväll” på Cocosbollsfabriken, där vi gjorde vårt eget julgodis. Här blev det många skratt och fulla påsar med hem att njuta av.
Nya året startade vi med ett möte i slutet av jan-17 med temat ” året som varit” samt olika önskemål för kommande aktiviteter. Här kom allt från fika på stan till olika typer 
av temakvällar fram, en aktivitet som kom på tal var ett besök på Häradsskär och den aktiviteten kommer vi att göra i okt-17 och den blev fullbokat på en gång.
I mars-17 fick vi följa med Eva-Marie Harlin på hennes resa till och från Medelhavet, hade ett jättefint bildspel så vi fick verkligen vara med i hennes berättelse och även 
vi, kunde uppleva lite av resan. En fantastiskt trevlig kväll.
I maj-17 besökte vi Norrköpings flygplats med guidad tur och även upp i flygtornet, det var mycket spännandet att få se hur allt styrs i luftrummen.
I juni var det dags för tjejseglingen. Vi var tre båtar och 12 i besättningsmedlemmar som var anmälda.
Men så kom väderleksprognosen och förstörde hela programmet. Det utlovades dåligt väder så tyvärr blev det bara en båt och tre i besättningen som seglade iväg med bra 
vindar och strålande sol. Ja - så kan det ju bli med våra prognoser, vi får göra ett nytt försök nästa år.
24-timmarskommittén
Traditionella 24-timmarsseglingar har genomförts, på försommaren och på sensommaren. Dessutom har 12-timmars special, med gemensam målpunkt utanför Stora Ålö 
och efterträff i Stugviken arrangerats. Resultat och övrig info finns på https://24-timmars.nu/ 
Eskaderkommittén
Sommarens eskaderverksamhet bestod i år av den traditionella Visby-eskadern, under Kristihimmelsfärdshelgen. Tre båtar deltog och programmet genomfördes, med 
hänsyn till det begränsade deltagarantalet i något enklare form, utan besök på bryggeriet mm.
2017 var det åter dags för en ”Runt Gotland” eskader igen. Fyra båtar med totalt 15 personer varav 7 barn gick från Stugvik den 4 juli. Gotland rundades medurs via 
Lickershamn och vidare.
Tio olika hamnar besöktes där Lauterhorn, Herrvik och Vändburg utmärkte sig som extra trevliga ställen att besöka. Eskadern avslutades med middag i Klintehamn den 16 
juli. En båt valde att stanna kvar och besöka Visby samt Kneippbyn medan övriga tre gick över mot fastlandet dagen efter. Sommarens resterande seglingar skulle företas 
inomskärs och i lugna vindar var de flesta överens om.

Norrköping i september 2017
Bengt Assarsson Bengt Dagberg Krister Kennryd Bo Kaliff   Niklas Borg Ove Olsson
Stefan Eliasson Jörgen Ekvall Göran Göransson Kjell Johansson Tina Assarsson

Stefan Eliasson ordförande i Informationskommittén
Jörgen Ekvall ordförande i Klubbkommittén 
 
Göran Göransson ordförande i Uthamnskommittén
Kjell Johansson ordförande i 24-timmarskommittén
Tina Assarsson ordförande i Qvinna Ombordkommittén



        B FÖRENINGS
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SVERIGE

PORTO BETALT

Nästa nummer av medlemsbladet 
utkommer i februari.

För övriga sammankomster har vi följande erbjudanden:
- Sopplunch 6 februari och 13 mars
- ”Korvmys” 23 februari
- Ostafton 6 april
Mer information om dessa sammankomster kommer i vårut-
skicket.

Välkomna!

Klubbmästeriet
Jörgen Ekvall

Kallelse till Årsmöte
SXK, S:t Annakretsens årsmöte äger rum den 26 oktober i 
Kryssarklubbens lokal, Norralundsgatan 57.

Program för kvällen:
19.00 - Inledning
 - Årsmöte
 - Utdelning av 24- timmarsplaketter
Kaffe serveras - välkomna!

Dagordning
1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
4. Val av sekreterare att föra mötets protokoll
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens 
    protokoll
6. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av ledamöter i styrelsen enligt §5 i stadgarna
9. Val av två revisorer jämte en suppleant
10. Val av tre ledamöter, varav en sammankallande, att 
utgöra 
      valberedning
11. Budget samt fastställande av medlemsavgifter i kretsen
12. Inkomna ärenden
13. Utdelning av 24-timmarsplaketter
14. Övriga frågor
15. Årsmötet avslutas
Styrelsen

Klubbkommitténs aktiviteter 
hösten 2017 våren 2018
S:t Annakretsens Årsfest - 21 oktober kl 18:00
Lördagen den 21 oktober i Norrköpings Segelklubbs lokaler 
i Lindö, Norrköping. Vi kommer under en trevlig kväll att 
få avnjuta en tvårätters middag med goda viner och därefter 
dans till levande musiker. Tag med egna övriga förfrisk-
ningar! Priset är 300 SEK per person. Anmälan senast 16 
oktober till Lasse på tel 011-31 84 91, 070-859 72 90, samt 
insättning av pengarna på bankgiro 5047-6936. Skriv ditt 
namn och ”Årsfest 2017” på talongen.

Sopplunch - 31 oktober kl 12:00 - Anmälan till Lasse på 
tel, se ovan.

Räkafton - 10 november kl 18:00 - Vi äter räkor till själv-
kostnadspris. 
I vår klubblokal på Norralundsgatan 57 - ett tillfälle att under 
avspända former träffa gamla och nya vänner! Kom som du 
är för en trevlig stund tillsammans. Anmälan senast en vecka 
innan till Lasse på tel, se ovan.

Trevlig samvaro i Stugvik

Prylshoppen
SXK’s och S:t Annas prylhantering har i modern tid huvud-
sakligen gått via Hjertmans. Från och med oktober är dock 
avtalet med Hjertmans uppsagt och SXK tar tillbaka hante-
ringen i egen regi. Man håller just på att lägga sista handen 
vid kansliets Webshop som planeras stå färdig i oktober.
När det gäller flaggor, stävmärken och S:t Anna-prylar gör 
du som vanligt - maila eller ring till Bengt - bengt.dagberg@
telia.com tfn: 011- 12 18 34 eller, om du finns i Västervik-
strakten, Tony Wärdig - tony.wardig@gmail.com tfn: 073- 
923 09 49. I Linköping går du in på Marinaman och köper 
det du behöver.

Kontakta kansliet på telefonnummer 08-448 28 80 om du 
behöver något och inte lyckas beställa via Webshoppen.

Mvh
Bengt Dagberg


