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Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2018–2019 
 

Styrelsen för Svenska Kryssarklubbens Uppsalakrets får härmed avge följande berättelse för 
verksamheten under tiden 1 september 2018 – 31 augusti 2019, kretsens åttioförsta 
verksamhetsår. 
 
Styrelsen 
 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 
 

Ordförande Lennart Beckman 
Vice ordförande Jan Simonson 
Sekreterare Ebbe Johnson 
Skattmästare Bo Nordlund 
 

Övriga ordinarie ledamöter: 
 Tore Ericsson 
 Jan Olsson 
 Per Nilson 
 Kurt Sjöberg 
 

Suppleanter: 
 Kjell Pernestål 
 Håkan Nilsson 
 Stina Söderlind Rutberg 
 

Styrelsen har varit representerad i SXK enligt följande: 
 

Utbildningsnämnden Ebbe Johnson  
Eskadernämnden  Jan Simonson  
Hamn- och farledsnämnden Kjell Pernestål 
 

Styrelsen har under året hållit åtta protokollförda sammanträden. I ärenden av brådskande natur 
har styrelsen haft överläggningar under hand.  
 
Ekonomi  
 

Beträffande kretsens ekonomiska ställning per 2019-08-31 hänvisas till bilagda resultat- och 
balansräkning.  
 

Av resultat- och balansräkningen framgår att verksamhetsåret slutat med ett underskott på 
463 SEK. Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning. 
 
Lokal 
 

Kretsen förhyr förråd av bostadsrättsföreningen Fålhagen 25:8 i fastigheten Norrtäljegatan 42 B 
i Uppsala. 
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Medlemsutveckling  
 

Vid verksamhetsårets utgång uppgick medlemsantalet till 599 varav 263 familjemedlemmar, 
samma medlemsantal som föregående verksamhetsår. 
 
Medlemsutvecklingen under 2000-talet har varit: 
 

2000 550 
2001 571 
2002 541 
2003 554 
2004 569 
2005 558 
2006 560 
2007 567 
2008 611 
2009 600 

2010 613 
2011 587 
2012 562 
2013 573 
2014 574 
2015 584 
2016 589 
2017 595 
2018 599 
2019 599 

 
Kretsens årsmöte 
 

Kretsens ordinarie årsmöte, det åttionde, avhölls den 5 november 2018 i Upsala Segel Sällskaps 
klubbhus på Skarholmen. 
 
Verksamhet 
 

Här nedan redovisas kretsens verksamhet kopplad till befintliga kommittéer, ansvarig 
styrelseledamot och övriga av styrelsen utsedda ledamöter. 
 
Informationskommittén 
 

Ansvarig styrelseledamot: Per Nilson 
 

Övrig ledamot: Jan Simonson 
 

Informationskommitténs uppgift är att svara för kretsens interna och externa information. 
 

Nytt från Uppsalakretsen och övrig tryckt information 
Kommittén har under verksamhetsåret svarat för utgivning och utsändning av tre nummer av 
kretsens medlemstidning, Nytt från Uppsalakretsen. Tidningen har även lagts ut på kretsens 
hemsida. Redaktör för tidningen har varit Per Nilson. Informationsmaterial om kretsen har 
distribuerats vid båtmässan Allt för sjön. Vid kretsens klubbaftnar har intresserade kunnat 
erhålla information om Svenska Kryssarklubben, liksom i samband med Öppen hamn på 
Skarholmen. Inför Allt för sjön framställdes en affisch i format 70 cm × 100 cm som bland 
annat visade Kryssarklubbens resurser i form av bojar m m längs norra Roslagskusten.  
 

Nya medlemmar har erhållit ett välkomstbrev samtidigt med sitt första nummer av Nytt från 
Uppsalakretsen. 
 

Kretsens hemsida 
Kommittén har svarat för kretsens hemsida på internet med bl a information om kretsen, kret-
sens program, kretsnytt m m. Deltagarlistor och resultat från 6-timmarsseglingar har införts. 
Hemsidan har skötts av Jan Simonson.  
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Jubileumsboken 
I samband med att kretsen firade 75-årsjubileum utgavs år 2014 jubileumsboken Mot nya 
färdmål. Återstående exemplar utdelas efter hand till externa föredragshållare vid klubbaftnar 
etc. 
 
Eskaderkommittén  
 

Ansvarig styrelseledamot: Jan Simonson 
 

Övriga ledamöter: Bengt Everitt 
 Ebbe Johnson 
 Bo Nordlund 
 

Fyra eskaderseglingar hade planerats, en mer än tidigare somrar: en till Örsundsbro (Lilla Båt-
mötet), en på Mälaren, en längre segling mot Åbo på finska västkusten och en riktigt lång till 
Shetlandsöarna. Den senare samlade dock inga deltagare varför den blev inställd. 
 

Örsundsbroeskadern 
Den 25–26 maj hölls sedvanligt Lilla Båtmötet i Örsundsbro. Hela 7 båtar hade letat sig in till 
Örsundsbro båtklubbs hamn i Örsundaåns mynning. Besättningarna om totalt 15 personer åt en 
gemensam middag, en fantastisk paella som tillagades invid bordet av Monica och Anders 
Juhlin. En trevlig minieskader som bör upplevas av fler kryssarklubbare nästa år! 
 

Örsundsbroeskadern är en årligen återkommande eskader, årets första övernattning för många 
och en mjukstart på seglingssäsongen. Att sakta ta sig in längs den lummiga ån ända fram till 
hamnen i Örsundsbro är en upplevelse, det finns till och med några som har seglat båda 
riktningarna! Välkomna till nästa år!  
 

Mälareskadern 
Liten kultureskader i Mälaren. 
Startade 12/6 vid Rosersberg med tre deltagande båtar. Första dagens förmiddag ägnades åt 
vandring i slottsparkerna och därefter avsegling för övernattning på Härjarö. 
 

13/6 gick färden till Grönsöö slott där vi fick en gedigen och trevlig guidning av slottsherren 
Jacob von Ehrenheim. På em segling till Broholmen vid infarten till Enköping. Trots att en av 
deltagarna kom från Enköping hade de aldrig lagt märke till stället. Visar att det finns 
oupptäckta pärlor under näsan när man seglar i hemmavatten. 
 

14/6 fick vi en inblick hur man driver en STF-gård på en ö och dessutom kämpar för att bevara 
gammal kulturbygd och artrikedom, väldigt inspirerande besök med bra guidning. Em avsegling 
till Sundbyholm. 
 

15/6 nådde vi resans höjdpunkt Sigurdsristningen som ligger en kvarts promenad från 
gästhamnen. Ett ställe som brusar av historiens vingslag! Fint väder, trevliga promenader runt 
Sundbyholms slott och ägor. Här upplöstes eskadern och var och en seglade sin väg hem efter 
fyra genomtrevliga dagar. 
 

Havseskadern 
Eskadern till Åland och Åbo med start den 2 juli samlade fyra båtar och varade i tretton dagar. 
I envis motvind och kyla seglade vi norr om Åland upp mot Enskär och Nystad för att sedan 
vända ner mot Åbo i behagligare väder. Bestående minnen från eskadern är utfärden till Märket 
och inte minst grillkvällen på Katanpää. 
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Program- och utbildningskommittén 
 

Ansvarig styrelseledamot: Ebbe Johnson 

Övriga ledamöter: Jan Simonson 
 Lennart Beckman 
 Bo Nordlund 
 

Kommittén kompletterar den mera formella utbildningen, som sker hos studieförbunden, med 
föredrag om aktuella ämnen. Under året har kommittén planerat och genomfört sju medlems-
aktiviteter, eller klubbaftnar. Det totala antalet deltagare under årets klubbaftnar var 289. 
Klubbaftnarna hålls huvudsakligen i USS klubbhus på Skarholmen. Nytt för i år är att 
klubbaftnar nu också arrangeras vid Roslagskusten, i Östhammars Segelsällskaps Klubbhus. 
Kretsen har bjudit på fika vid samtliga tillfällen, utom vid årsmötet som förstärktes med 
mackor. Som ett led i det nyligen inledda samarbetet med Svenska Fyrsällskapet genomfördes 
två gemensamma programkvällar under året. 
Hösten 2018 

Den 15 oktober inledde Göran Dalén, sonson till uppfinnaren och Nobelpristagaren Gustaf 
Dalén, höstens programkvällar. Han berättade för ett drygt trettiotal besökare om farfaderns 
livshistoria och hans utveckling av AGA-ljuset. Ett samarbete mellan Svenska Fyrsällskapets 
Upplandsdistrikt och Svenska Kryssarklubbens Uppsalakrets. 
 

Årsmötet som hölls den 5 november lockade 23 medlemmar. Efter sedvanliga handlingar och 
ärenden informerade Jan Simonson om ”Nästa generations båtbatterier; Litium och vad detta 
kan innebära”.  
 

Den 3 december berättade Håkan Nilsson medryckande om sin äventyrsresa till skotska 
farvatten med Kryssarklubbens Atlantica sommaren 2018. Läs mer om hans resa i reportaget i 
nummer 3/2018 av Nytt från Uppsalakretsen! 

Våren 2019 

Vårens serie av klubbaftnar började den 14 januari. Då berättade Björn Geijer om Öregrunds 
skärgård, hamnar och naturhamnar. Björn är medförfattare till boken ”Öregrunds övärld” som 
ger mycket bra information om naturhamnar, öar och ankring från Arholma till Örskär. En 
klubbafton som gav fina idéer inför sommarens seglingar!  Björn seglar en Enderlein-ritad 
kustkryssare, samma båt som han har haft i 30 år.  
 

Denna klubbafton kom i två upplagor. Den andra på ÖSS i Östhammar den 4 februari då mer än 
30 personer kom till kretsens första klubbafton utanför Uppsala.  
 

Den 4 februari besökte Anders Knutas Uppsalakretsen för att prata om Röka ström och 
Landsortsfarleden. Röka ström är en återöppnad och nyutprickad farled i mellersta Mälaren. 
Anders berättade om arbetet med Röka ström och dessutom om förändringar/förnyelser av 
Landsortsfarlederna. Anders Knutas har tidigare varit verksam som lots under många år.  
 

I mars, den 11 mars, handlade det om mast-, rigg- och segeltrim. Det gjordes med hjälp av 
Charles och Johan Tillander samt Johan Helin från Västerås Segelservice, alla med gedigna 
erfarenheter från segling och kappsegling. Vi fick under kvällen goda råd om påmastning samt 
trimning av rigg och segel. Bra inför kommande sjösättning och årets första seglingar! 
www.vasterassegelservice.se.  
 

Den 11 april gjorde vi en historisk resa som tog oss 300 år tillbaka i tiden. Till ryssens 
härjningar i Roslagen för 300 år sedan. Lars Nylén och Anders Nylund sammanfattade 
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händelserna 1719 och framåt när stormakten i öster brände och plundrade längs upplandskusten. 
Muntlig tradition och egna minnesbilder belyste rysskräcken och uppbyggnaden av 
försvarslinjer längs kusten. Ett samarbete mellan Svenska Fyrsällskapets Upplandsdistrikt och 
Svenska Kryssarklubben.  
 

Den 25–26 maj genomfördes den sedvanliga utfärden/eskadern till Örsundsbro. Se vidare under 
Eskaderkommittén.  

 
6/12/24-timmarskommittén 
 

Ansvarig ledamot:  Tore Ericsson 
 

Övriga ledamöter: Mikael Christiansson 
 Bo Johansson 
 Kjell Lindberg 
 Kjell Pernestål 
 Tollef Stub 
 

6/12/24-timmarskommittén började sin verksamhet säsongen 2018–2019 med en utflykt. 
Söndagen den 11 november äntrade ett drygt dussin deltagare Eckerölinjen för en dagsutflykt. 
Målgruppen var intresserade av kretsens 6-timmarsseglingar på Ekoln och Singöfjärden. Det här 
var första gången som vi frångick att anordna julbord. Kretsens medlemmar är i regel även med 
i en eller flera båtklubbar som ofta anordnar julbord i klubbarnas regi. Det kan bli lite väl 
mycket av evenemang i adventstid så nu fick det bli viltbord på färjan i stället, en lyckad 
ändring tyckte de flesta. På färjan hade gruppen ett konferensrum som användes till diskus-
sioner om gången och kommande verksamhet. Kjell Lindberg berättade om en segling till 
Svalbard med en 65-fots VOR-båt. Besöket på bryggan och samtalen med kaptenen om 
problemen med alla fritidsbåtar i farleden till Eckerö var tankeväckande. En stor färja varken 
stannar eller svänger på en femöring. 
 

Seglingssäsongen 2019 var mycket lyckosam vad gäller Singösexorna och Kvartarna på Ekoln. 
Vädret var oftast molnfri himmel med vindar från stiltje till 7 m/s och mer i byarna förstås. Våra 
6-timmarsseglingar är numera välkända tillställningar på Singöfjärden och Ekoln och ofta 
återkommer samma seglare år efter år.  Vårens Singösexa gick 15 juni med 4 deltagare och lika 
många på hösten 24 augusti. Antalet kan förhoppningsvis öka framöver nu när Uppsalakretsen 
blir allt mer etablerad i Östhammar-Öregrund-området med SXK-bojar och kretsaftnar i 
Östhammars segelsällskaps klubbhus. 
 

Vårkvarten 190616 drog 14 båtar. Nu vann Henrik Schultze med J/70 det evigt vandrande 
vikingaskeppet. Höstkvarten hade 16 deltagande båtar och nu vann Tony Karlsson med sin 
Athena 34 vandringspriset, ett kopparfat. Hans gast detta år var Lars Österberg. Tidigare har 
Tony vunnit många Kvartar med Lasse Pettersson som gast. 
Att 6-timmarsevenemangen verkligen är tillställningar för hela seglarfolket märks tydligt av då 
man ser på vilka båttyper som är med. Från de minsta, 2-kronor till de största, t ex SK 55-or, 
HR-342, Dehler 38 med flera. På Höstkvarten deltog 14 olika båttyper! Men evenemangen 
passar alla och därför uppmanar vi numera deltagarna att vara våra ambassadörer. Vi vill gärna 
bli fler och därigenom kunna sprida Uppsalakretsens verksamhet till fler intresserade! 
 

Naturligtvis kan våra seglare deltaga i längre seglingar än 6 timmar. På Mälaren anmäler man 
sig till Väster-Mälarkretsen och på Singöfjärden till Stockholmskretsen som anordnar 
traditionella 24-timmars seglingar. I Öregrundsgrepen har Bellonagrundet tillkommit som en 
startpunkt efter våra diskussioner med Stockholmskretsen. 
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Hamn- och farledskommittén 
 

Ansvarig ledamot:  Kjell Pernestål 
 

Övriga ledamöter: Kurt Sjöberg 
  Janne Ohlsson 
  Jan Elfstedt 
  Bo Nordlund 
  Anders Drevin 
 
Kretsens område sträcker sig från Björns fyr i norr till Arholma i söder, från ca Nockebybron 
till Hjulstabron i Mälaren samt farleden från Stäket till Uppsala. Den sammanlagda sträckan 
(fågelvägen) är ca 120 M. 
 

Kretsens bojar 
Kretsen har bojar vid följande positioner: Skokloster, Raggarö Långvik, Gåssten, Sladdarö, 
Alnön, Slada hamn. Bojar klara att läggas ut under hösten 2019 är Kallriga/Långören och 
Norrboda (Gräsö). 
 

Samtliga bojar har inspekterats och befunnits vara i gott skick, se dock kommentarerna om 
bojarna vid Bagghusbron/Dyviken och Slada hamn nedan. 
 

Nya bojar 
Under året har en boj lagts ut i Hamnviken vid Alnön. Djupförhållandena vid bojen har kartlagts 
genom lodning. 
 

Två nya bojar är klara att läggas ut, dels i Kallrigafjärdens östra del, dels på fladen vid Norr-
boda på Gräsö norra del. Båda platserna är undersökta med lodning och bojarnas positioner är 
bestämda. Orsaken till förseningen är svårigheterna att hitta entreprenörer som kan genomföra 
uppdraget till rimliga kostnader. Bojar och deras förankringar är klara för utläggning. 
 

Underhåll och lodning 
Bojen vid Sladdarö har försetts med en ny bojsten och lagts ut igen sedan den tidigare hade 
draggat. Vidare har djupet kring bojen lodats. 
 

Bojen vid Slada hamn visade sig vara felaktigt monterad och måste justeras. Detta är planerat 
under hösten. 
 

Djupförhållandena vid bojen vid Gåssten har undersökts genom lodning. 
 

Bojen vid Bagghusbron/Dyviken har försvunnit. Undersökningar har gett att bojen observerats 
på sin position så sent som i maj. Undersökning med ekolod har gett, att det flöte som är fäst 
direkt vid bojstenen, har hittats. Vad som hänt och var bojen finns är oklart. 
 

Bojen vid Bagghusbron/Dyviken kommer troligen att ersättas med en förtöjningsmöjlighet till 
en upprustad f d ”ångbåtsbrygga” på kanalens västra sida. En boj för akterförtöjning kommer att 
läggas ut. Syftet med bojen är den ska vara en väntplats i avvaktan på broöppning. 
 

Andra aktiviteter 
Projektet att utveckla och upphandla en bojflotte för Hamn och farledsnämndens räkning har 
försenats på grund av sena ändringar specifikationerna. Projektet leds av Uppsalakretsens HFK. 
 

Uppsalakretsens HFK ingår i projektgruppen för att skapa ett centralt register över SXK:s bojar. 
Syftet är att dels ge medlemmar aktuell status för bojarna, dels tjäna som underlag för planering 
och underhåll. 
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Vid båtmässan Allt för sjön hölls två föreläsningar om kretsens verksamheter vid Norra 
Roslagskusten. 
 

Information om bojarnas utformning 
De bojar som läggs ut är försedda med bojstenar gjorda av betong och vikten 2 – 2,5 ton för att 
garantera att även båtar med max vikt 8 ton kan ligga trygga. För att förenkla underhållet 
används inte metalliskt material under vatten. Förtöjning av bojen består av en syntetisk lina (18 
– 24 mm) och bojens ten består av ett PEM-rör. Toppbeslaget för förtöjning är i syrafast stål. 
 

Tack för gott samarbete 
Det goda samarbetet med Östhammars segelsällskap, Sundsveden turist och Swerock i 
Östhammar ska framhållas. 
 
Samarbete med Svenska Fyrsällskapet 
 

Under verksamhetsåret har Uppsalakretsen fortsatt sitt samarbete med Svenska Fyrsällskapet, 
som våren 2015 startade en programkommitté i Uppland. Samarbetet tar sig främst uttryck i att 
Fyrsällskapets medlemmar inbjuds till Uppsalakretsens programaktiviteter och vice versa. 
 

Vi har haft glädjen att se medlemmar i Fyrsällskapet på våra möten och samtidigt haft infor-
mation på vår hemsida och i kretstidningen om Fyrsällskapets verksamhet.  
 
Styrelsens tack 
 

Styrelsen framför ett varmt tack till funktionärer och ledare för ett gott arbete under året för 
kretsens fortsatt framgångsrika verksamhet.  
 

Styrelsen uttrycker ett särskilt tack till Upsala Segelsällskap för välvilligt upplåtande av sitt 
klubbhus för våra klubbaftnar och styrelsemöten.  
 

Styrelsen tackar också 
Ekolns Segelklubb för upplåtelse av sitt klubbhus för 6-timmarsseglingarna,  
Örsundsbro Båtklubb för gott samarbete vid vårt båtmöte i Örsundsbro,  
Östhammars Segelsällskap för gott samarbete vid Singö-sexan och bojutläggning, 
vår hyresvärd, bostadsrättsföreningen Fålhagen 25:8 för gott samarbete under året, 
annonsörer, företag och tillskyndare för värdefullt stöd, 
myndigheter, media och samverkande organisationer för gott samarbete under året. 

Styrelsen tackar slutligen SXK, dess styrelse och tjänstemän vid centrala kansliet för gott och 
trevligt stöd och service i vårt arbete.  
 
 
 
 

Uppsala i oktober 2019 
 
 
 

Lennart Beckman  Ebbe Johnson  
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Svenska Kryssarklubben Uppsalakretsen    

RESULTATRÄKNING     1 september 2018 – 31 augusti 2019 

          2019  budget 2019          2018 

 Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader 

SXK bidrag, övr bidrag 41 720  37 000  43 998  

Kretsnytt  30 798 2 000 21 000  200 29 545 

Jubileumsskrift     147   

Klubbaftnar  4 320   6 000  5 195 

Styrelse  3 259   1 500  3 530 

Möte, funktionärsträffar    3 000 5 000 600 1 912 

Eskader, 6/24 tim 4 750 4 526 2 000 3 000 2 250 2 556 

Hamn och farled 34 619 37 045 6 000 8 000  526 

Lokalkostnader m m  840   1 000  840 

Årsmöte     1 000  1 084 

Gåvor, medlemsavgifter     500  119 

Ränta, bank  764   500  765 

Porto, tele, programvaror     1 000  1 185 

 81 089 81 552 50 000 48 500 47 195 47 257 

Årets resultat  -463     -62 
       

BALANSRÄKNING 2019-08-31     
Tillgångar 

   Skulder och eget kapital  

Lager  0   Övriga skulder 24 3141 

Fordringar 34 6192   Ingående eget kapital 48 549 

Plusgiro, bank 37 781   Årets resultat  -463 

 72 400     72 400 

Bo Nordlund        
Kassaförvaltare       
  

 
1 Skuld för utlägg, Hamn- och farledskommittén 
2 Fordran på SXK Hamn- och farledsnämnd 
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 2019-10-08 

Styrelsen 
 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för Svenska 
Kryssarklubbens Uppsalakrets verksamhetsåret 2019–2020 
 
ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING 
 

Svenska Kryssarklubbens Uppsalakrets ska inom ramen för riksföreningens mål väcka och öka 
intresset och möjligheterna för turist- och långfärder till sjöss. 

Kretsen ska förmedla kunskap om vård och utrustning av båtar, öka sjömanskapet, sjösäker-
het och navigationskonst samt sprida kunskap om hamnar och farvatten. 

Uppsalakretsen ska tillvarata sjösportintressen inom kretsens verksamhetsområde och sam-
verka med myndigheter och andra sammanslutningar. 
 
KRETSENS SÄRSKILDA INRIKTNING UNDER VERKSAMHETSÅRET 
 

Uppsalakretsens verksamhet ska utgå från dess medlemmar. Verksamheten ska initieras, plane-
ras och genomföras av kretsens kommittéer med administrativt och ekonomiskt stöd av styrel-
sen inom ramen för styrelsens verksamhetsplan.  

Kretsens kommittéer ska under året tillföras ledamöter i sådan omfattning att arbetet under-
lättas och att kommittéerna besitter en representativ bredd av medlemmar.  

Uppsalakretsen ska under verksamhetsåret särskilt inrikta verksamheten på att öka intresset 
för turist- och långfärder genom aktiviteter inom eskaderverksamheten. I samband därmed ska 
sjösäkerhetsfrågorna betonas på sådant sätt att sjömanskapet hos hela besättningen vidmakthålls 
och ökas.  

6-, 12- och 24-timmarsseglingarna ska fortsatt vidareutvecklas med målet att öka antalet 
deltagande båtar i verksamheten.  
 
STYRELSEARBETE 
 

 Sammanträden 
 

Styrelsen sammanträder enligt särskild plan.  
 

Samverkan  
 

Kretsens styrelse ska i sitt arbete samverka med SXK, närliggande kretsar av SXK, lokala båt- 
och turistorganisationer, kommunala och landstingskommunala organ samt övriga myndigheter 
och organisationer inom kretsens verksamhetsområde som berör fritidsbåtlivet. Kretsen ska 
samverka med Upsala Segelsällskap, Ekolns Segelklubb, Östhammars Segelsällskap och 
Svenska Fyrsällskapet, bland annat genom att bjuda in medlemmar till kretsens programkvällar. 
 
 Styrelsekonferens 
 

Styrelsen ska under året anordna en konferens för styrelsens ledamöter med syfte att förbättra 
och vidareutveckla styrelsens arbete. 
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 Funktionärsträff 
 

Styrelsen ska under året anordna träff för samtliga funktionärer i kretsen med syfte att förmedla 
information om verksamheten samt att öka samverkan mellan enskilda funktionärer, kommittéer 
och styrelsen.  
 
VERKSAMHET 
 

Kretsens verksamhet ska organisatoriskt bedrivas främst genom kommittéer för: programverk-
samhet, eskader, 6-timmarsverksamhet, information, utbildning, hamn- och farled och service 
och omfatta följande verksamhetsområden: 
 
1 KOMMITTÉ FÖR ESKADERVERKSAMHET  
 

Eskaderverksamheten ska vidmakthållas genom arrangerande av eskadrar av olika svårighets-
grad samt andra aktiviteter med anknytning till turist- och långfärder till sjöss. Kompetenta och 
lämpliga eskaderledare ska sökas, rekryteras och knytas till kommittén. 

För eskaderverksamheten ska särskild plan upprättas. 
 

Eskaderträffar 
 

Som förberedelse för deltagande i eskader ska deltagarna medverka i eskaderträffar med syfte 
att gemensamt förbereda och planera aktuell långfärd. 
 

Samverkan 
 

Eskaderkommittén ska samverka med närliggande kretsar för att erbjuda egna kretsens med-
lemmar ett brett utbud av eskadrar. 
 
 Längre eskader 
 

Kommittén ska arrangera en längre eskader såväl med avseende på distans som till tidsåtgång.  
 

Utlandseskader 
 

Kommittén ska utreda förutsättningarna för att bereda medlemmarna möjlighet att deltaga i 
chartersegling utomlands antingen som eget arrangemang eller som samverkansprojekt med 
annan krets, organisation eller kommersiellt företag.  
 
 Korteskader 
 

Kommittén ska arrangera en eller flera korteskadrar inom närområdet med betoning på socialt 
umgänge med syfte att fånga upp medlemmar till längre eskadrar och övrig kretsverksamhet.  
 

Utbildning 
 

Kommittén ska i samverkan med utbildningskommittén verka för utbildning av lämpliga 
eskaderledare.  
 
2 KOMMITTÉ FÖR PROGRAM OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET  
 

Program- och utbildningsverksamheten syftar främst till att ge medlemmarna möjligheter att 
komma samman vid klubbaftnar, utflykter och övriga aktiviteter, men också att ta del av 
kretsens utbildningsinsatser i form av kurser, pröva-på-dagar och praktikpass. För program- och 
utbildningsverksamheten ska särskild plan upprättas. 
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Klubbaftnar  

 

Uppsalakretsens klubbaftnar fyller ett flertal funktioner i kretsens verksamhet. 
Klubbaftnarna ska vara en regelbunden träffpunkt för kretsens medlemmar för möjlighet till 

social samvaro och ”åretruntnavigation”. Särskilt ska betonas vikten av att medlemmarna får 
tillfälle att i olika former aktivt deltaga i sammankomsterna för att skapa delaktighet i verk-
samheten. Kretsen ska sträva efter att anordna träffar även vid Roslagskusten, exempelvis i 
Östhammar. 

Klubbaftnarnas huvudattraktion ska vara föredrag inom följande ämnesområden: 
 

Färden och målet 
Natur och miljö 
Båten 
Besättningen  
Navigation förr och nu 

 

Utöver den medlemsvård som klubbaftnarna utgör redovisas ett flertal av de föredrag som före-
kommer vid klubbaftnarna som utbildningsverksamhet. Vissa av klubbaftnarna kan efter samråd 
planeras och genomföras av övriga kommittéer.  

Under verksamhetsåret ska cirka sju klubbaftnar genomföras.  
 

Utflykter 
 

Kretsen ska under verksamhetsåret om möjligt anordna minst en utflykt. 
 

Kurser 
 

Kretsens kursverksamhet ska genomföras i huvudsak i samverkan med Medborgarskolans 
Sjöliv enligt särskilt program. Behovet av ledarskapsutbildning för eskaderledare ska upp-
märksammas i samråd med eskaderkommittén.  
 
 Påminnelseregister 
 

Kommittén ska upprätta och vidmakthålla adressregister över de medlemmar som önskar 
påminnelse via e-post om kommitténs aktiviteter.  
 
3 KOMMITTÉ FÖR 6-TIMMARSSEGLING 
 

Kretsen ska under verksamhetsåret medverka till två 6-timmarsseglingar på Ekoln och två 6-
timmarsseglingar på Singöfjärden. 

Kommitténs 6-timmarsseglingar på Ekoln och Singöfjärden ska genomföras med målet att få 
fler att pröva på distansseglingskonceptet och deltaga i 6-timmarsseglingar. Deltagarna ska 
också få information om kretsens verksamhet och ges möjlighet att träffa andra seglare som 
också är intresserade av längre färder till sjöss. 

Seglingarna på Singöfjärden samarrangeras med Östhammars Segelsällskap (ÖSS). 
Kommittén ska också planera för en utflykt eller sammankomst efter det att båtarna torrlagts, 

där kommande och genomförd 6-timmarsverksamhet behandlas men även kretsens övriga 
verksamhet kan presenteras och diskuteras. 
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Samverkan 
 

Eskaderkommittén ska samverka med närliggande kretsar för att erbjuda egna kretsens med-
lemmar ett brett utbud av eskadrar. 
 
 Längre eskader 
 

Kommittén ska arrangera en längre eskader såväl med avseende på distans som till tidsåtgång.  
 

Utlandseskader 
 

Kommittén ska utreda förutsättningarna för att bereda medlemmarna möjlighet att deltaga i 
chartersegling utomlands antingen som eget arrangemang eller som samverkansprojekt med 
annan krets, organisation eller kommersiellt företag.  
 
 Korteskader 
 

Kommittén ska arrangera en eller flera korteskadrar inom närområdet med betoning på socialt 
umgänge med syfte att fånga upp medlemmar till längre eskadrar och övrig kretsverksamhet.  
 

Utbildning 
 

Kommittén ska i samverkan med utbildningskommittén verka för utbildning av lämpliga 
eskaderledare.  
 
2 KOMMITTÉ FÖR PROGRAM OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET  
 

Program- och utbildningsverksamheten syftar främst till att ge medlemmarna möjligheter att 
komma samman vid klubbaftnar, utflykter och övriga aktiviteter, men också att ta del av 
kretsens utbildningsinsatser i form av kurser, pröva-på-dagar och praktikpass. För program- och 
utbildningsverksamheten ska särskild plan upprättas. 
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Klubbaftnar  

 

Uppsalakretsens klubbaftnar fyller ett flertal funktioner i kretsens verksamhet. 
Klubbaftnarna ska vara en regelbunden träffpunkt för kretsens medlemmar för möjlighet till 

social samvaro och ”åretruntnavigation”. Särskilt ska betonas vikten av att medlemmarna får 
tillfälle att i olika former aktivt deltaga i sammankomsterna för att skapa delaktighet i verk-
samheten. Kretsen ska sträva efter att anordna träffar även vid Roslagskusten, exempelvis i 
Östhammar. 

Klubbaftnarnas huvudattraktion ska vara föredrag inom följande ämnesområden: 
 

Färden och målet 
Natur och miljö 
Båten 
Besättningen  
Navigation förr och nu 

 

Utöver den medlemsvård som klubbaftnarna utgör redovisas ett flertal av de föredrag som före-
kommer vid klubbaftnarna som utbildningsverksamhet. Vissa av klubbaftnarna kan efter samråd 
planeras och genomföras av övriga kommittéer.  

Under verksamhetsåret ska cirka sju klubbaftnar genomföras.  
 

Utflykter 
 

Kretsen ska under verksamhetsåret om möjligt anordna minst en utflykt. 
 

Kurser 
 

Kretsens kursverksamhet ska genomföras i huvudsak i samverkan med Medborgarskolans 
Sjöliv enligt särskilt program. Behovet av ledarskapsutbildning för eskaderledare ska upp-
märksammas i samråd med eskaderkommittén.  
 
 Påminnelseregister 
 

Kommittén ska upprätta och vidmakthålla adressregister över de medlemmar som önskar 
påminnelse via e-post om kommitténs aktiviteter.  
 
3 KOMMITTÉ FÖR 6-TIMMARSSEGLING 
 

Kretsen ska under verksamhetsåret medverka till två 6-timmarsseglingar på Ekoln och två 6-
timmarsseglingar på Singöfjärden. 

Kommitténs 6-timmarsseglingar på Ekoln och Singöfjärden ska genomföras med målet att få 
fler att pröva på distansseglingskonceptet och deltaga i 6-timmarsseglingar. Deltagarna ska 
också få information om kretsens verksamhet och ges möjlighet att träffa andra seglare som 
också är intresserade av längre färder till sjöss. 

Seglingarna på Singöfjärden samarrangeras med Östhammars Segelsällskap (ÖSS). 
Kommittén ska också planera för en utflykt eller sammankomst efter det att båtarna torrlagts, 

där kommande och genomförd 6-timmarsverksamhet behandlas men även kretsens övriga 
verksamhet kan presenteras och diskuteras. 
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4 KOMMITTÉ FÖR INFORMATIONSVERKSAMHET 
 

Intern information 
 

Kommittén ska svara för utgivning av kretsens medlemsblad, Nytt från Uppsalakretsen, med tre 
nummer under verksamhetsåret. Kretsens program och övrig information till medlemmarna ska 
intas i medlemsbladet. Vid samtliga interna arrangemang ska information lämnas om kretsens 
aktualiteter.  
 
 Hemsida 
 

Kommittén ska svara för kretsens hemsida på internet med information om kretsen och dess 
verksamhet. Kretsens medlemstidning ska läggas ut på kretsens hemsida.  
 
 E-post 
 

Kommittén ska handha kretsens e-post och därvid ansvara för vidarebefordran av inkommande 
post till kretsens funktionärer.  
 

Extern information 
 

Kommittén ska svara för marknadsföring av SXK och Uppsalakretsens arrangemang via radio 
och press samt kretsens deltagande i externa evenemang. Möjligheterna att utnyttja sociala 
medier för informationsspridning ska utvecklas. 
 

Medlemsvärvning  
 

Kommittén ska medverka till att medlemsvärvning ingår som ett naturligt inslag vid all 
marknadsföring och i samband med andra kommittéers verksamhet.  

 
Nya medlemmar 

 

Nya medlemmar ska ägnas särskild uppmärksamhet med information och introduktion till 
Kryssarklubben. 
 
5 KOMMITTÉ FÖR HAMN- OCH FARLED 
 

Uppsalakretsens kust- och strandområden har en sammanlagd längd av 120 M, fördelad på 
3 delar; Roslagskusten (Arholma – Björns fyr), Mälaren (Stockholm – Hjulstabron) och 
farleden Mälaren – Uppsala. För kretsen har en långsiktig 5-årsplan antagits för verksamheten 
vid Roslagskusten. En motsvarande plan för Mälaren kommer att arbetas fram. 

Kretsen har idag (sept 2019) fem bojar utefter Roslagskusten och en i leden till Uppsala. Två 
bojar är klara för utläggning under hösten. 

Under den kommande säsongen (2020) planeras för 2–3 bojar varav 1–2 i farleden till 
Uppsala, motiverade av ombyggnader av öppningsbara broar vid Stäket och Erikssund. En 
akterboj kommer att ersätta den försvunna bojen vid Bagghusbron/Dyviken. Befintliga bojar 
underhålls. 
 
 
Svenska Kryssarklubben 
Uppsalakretsen 
 
 
Lennart Beckman, ordförande   Ebbe Johnson, sekreterare  

15 

 
 
 
 

Styrelsens förslag till budget verksamhetsåret 2019–2020 

    

            

 Intäkter Kostnader  

SXK bidrag, övr bidrag 37 000   

Kretsnytt 2 000 21 000  

Klubbaftnar  6 000  

Styrelse  1 500  

Möte, funktionärsträffar 3 000 5 000  

6/24 tim  2 000  

Eskader 2 000 2 000  

Hamn och farled 50 000 50 000  

Lokalkostnader m m  1 000  

Årsmöte  1 000  

Gåvor, medlemsavgifter  500  

Ränta, bank  500  

Porto, tele, programvaror  1 000  

    

 112 000 109 500  
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Sammanställning inför valproceduren vid årsmötet 2019 
 
 

Nuvarande funktionär Mandattiden utgår 
  
Styrelse  
  
Lennart Beckman 2019 
Jan Simonson 2020 
Ebbe Johnson 2020 
Bo Nordlund 2020 
Jan Olsson 2020 
Tore Ericsson 2019 
Per Nilson 2019 
Kurt Sjöberg 2019 
  
Suppleanter  
  
Håkan Nilsson 2019 
Kjell Pernestål 2019 
Stina Söderlind Rutberg 2019 
  
Revisorer ordinarie  
  
Bo Anjou 2019 
Klas Innerstedt 2019 
  
Revisorssuppleanter  
  
Bo Johansson 2019 

 


