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Organisationsbidrag
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
Bidragssökande organisation
Namn

Svenska Kryssarklubben
Från Svenskt Friluftsliv sökta medel
Belopp, kr

Avser bidragsår

530 000

2016

Ansökan upprättad av
Namn

E-postadress

Per Berkhuizen

per.berkhuizen@sxk.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

08-4482886

070-2371218

vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv
Debattartiklar
Remissvar
Uppvaktningar av rikdagsledamöter och/eller departement
Annat, nämligen:

Medverkat i båtmiljörådet, sjösäkerhetsrådet, sjögeografiska rådet, deltar i internationella nätverk BSCN för båtliv, arbetar aktivt i Svenskt Friluftsliv, SVO.

Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks

Svenska Kryssarklubben är en ideell förening grundad 1923, med 43 013 (42 535 st 2014)
individuellt anslutna medlemmar (2015-08-17) varav 2416 st (2974 st 2014)under 16 år och
4236 st (3586 st 2014) ungdomar mellan 16-25 år.
Föreningen har också 460 funktionärer och 10 årsanställda. Föreningen är öppen för alla
och varje medlem har rösträtt från 16 års ålder. Styrelsen och kretsarna styrs av
demokratiskt och gemensamt utarbetade stadgar, riktlinjer och verksamhetsplaner. Enskilda
medlemmar kan påverka verksamheten genom att delta i kretsarnas föreningsarbete, svara
på medlemsenkäter och lämna in motioner och delta på årsmötet eller rikta brev, mail och
samtal till kansliet eller styrelsen. Under verksamhetsåret 2016 fortsätter satsningarna på att
genomföra aktiviteter för unga. Bland annat har vi förstärkt satsningar för unga genom
verksamhetsbidrag från Svenskt Friluftsliv genom Kryssislägret och ungdomsprojektet PX!
Verksamheten bedrivs inom riksföreningen, 14 kretsar, 9 nämnder, 1 seglarskola och 2
seglarläger, 1 bolag samt en mängd samarbetsorgan. Se bilaga 6.
Föreningen skall verka för:
• ökat friluftsliv i form av färder till sjöss och främja möjligheterna för sådana färder.
• vidgad kunskap om båtar, lämpade för turist- och långfärd,
• båtars vård och utrustning,
• främjande av sjömanskap,
• sjösäkerhet och navigationskunnande
• spridande av kännedom om farvatten och hamnar.
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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Kryssarklubben 2016 Under verksamhetsåret satsar vi särskilt på ett nytt medlemssystem, uppgradering av webben,
vidareutveckling av kommunikationen via sociala medier, både för Kryssarklubben, medlemstidningen
På Kryss och ungdomsprojektet PX!
Arbetet pågår för fullt med att förbereda en funktionärsutbildning som förhoppningsvis ska kunna ske på
distans och tas i drift under 2016. Ett annat intressant projekt är arbetet med att ta fram infomaterial
som ska finns tillgängligt via webben och kartor.
Vi fortsätter arbetet på unga och barn.
Vi fortsätter arbetet som påbörjades 2013 med barn och unga då det är i unga år som goda friluftsvanor
etableras. Här nedan beskriver vi den verksamhet som vi gör under det kommande året.
1. Seglarskola och seglarläger
Kryssarklubbens ungdomsverksamhet engagerar ca hundra ungdomsledare och ca 600 deltagare per
år i kretsar, seglarskolan, seglarlägret och är en viktig och väsentlig del av den totala verksamheten. En
ungdomsverksamhet som skapar lustfylld gemenskap kring sjölivet, som ger starka upplevelser av
natur, spänning och gemenskap, som utvecklar ett gott sjömanskap, väcker insikt och förståelse för
vikten av att visa hänsyn och tolerans.
• Kryssarklubbens Seglarskola utbildar årligen ca 300 ungdomar i segling, sjömanskap, navigation och
ledarskap. Utbildningen sker ombord på de tre segelfartygen Gratitude, Atlantica och Gratia.
Seglingarna indelas i nybörjar- och fortsättningskurser och går oftast i de skandinaviska farvattnen.
• Tilläggsprojekt redovisas som olika verksamhetsprojekt.
• Seglarlägret på Malma Kvarn där ca 300 ungdomar varje år mellan 10-16 år i veckolånga
internatkurser lär sig ledarskap, jollesegling, sjömanskap och att trivas och njuta av båtlivet och naturen.
Utvecklingsprojekt redovisas som ett verksamhetsprojekt.
• Kryssislägret för de minsta. Redovisas som ett verksamhetsprojekt.
2. Ungdomar - ut i skärgården. Redovisas som ett verksamhetsprojekt
3. Barnfamiljer - lärande på fjärden
• Eskader, där vissa är anpassade för barnfamiljer såsom ”mellan glasskiosk och sandstrand”
• Optimistsegling och kanoting i vissa uthamnar.
4. Ny på sjön.
Det finns ca 900 000 båtar i Sverige varav ca 200 000 båtar med övernattningsmöjligheter. Många av
ägarna är ute med sin båt kortare turer i närområdet och vågar sig inte ut på lite längre turer.
Kryssarklubben vill bygga upp en informationsbank på webben för nya på sjön där vi samlar mycket av
den erfarenhet som finns i klubben. Arbetet kommer att startas under 2015. Det handlar om att samla in
information som finns ute hos eskaderledare och andra funktionärer. Det handlar också om att ta fram
en presentationsform på webben som gör informationen lättillgänglig.
Arbetet under 2016 beräknas kosta 220 000 kr.
5. Funktionären - Den ideella föreningens motor. Redovisas som ett verksamhetsprojekt.

duplicera.nu

6. Samhällspåverkansarbete
Under 2014 fick vi medel för att bedriva ett samhällspåverkansprojekt riktat mot politiker under valåret.
Lärdomarna är bland annat att det tar tid att påbörja ett brett politiskt påverkansarbete. Arbetet ska
därför fortsätta under 2016. Arbetet under 2016 beräknas kosta 60 000 kr.
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