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Svenska Kryssarklubben
FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL

Belopp, kr: 320000

Avser bidragsår: 2022

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn: Fredrik Noren
Telefon (dagtid): 0701943297

E-postadress: fredrik.noren@sxk.se
Mobiltelefon: 0701943297

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Vi söker ett särskilt organisationsbidrag då vi blivit tvungna att flytt vårt kansli på
grund av kraftigt ökade hyreskostnader. Kansliet i Nacka Strand har 9 anställda.
Under hösten 2020 fick den fastighet där SXK kansli huserat i över 25 år nya ägare.
SXK´s hyresavtalet sades upp för omförhandling och den nya hyran blev allt för dyr.
Vi genomför just nu flytt till nya lokaler och dessa kommer behöva anpassas både
med en IT infrastruktur men också med inredning anpassad för Kryssarklubbens
verksamhet. Vårt kansli har under långt tid varit en viktig mötesplats för
medlemmar, vi har ex ett fint bibliotek med olika färdmål och seglingsbeskrivningar
från hela världen. Ca 3000 medlemmar besöker varje år kansliet för att delta i
någon aktivitet eller handla i SKX butiken.
Under vintern behöver vår hemsida sxk.se uppgraderas från version 8.0 till 9.0. I
samband med detta vill vi förändra startsidan, vilken är den första som möter en
besökare och det är viktigt att det tydligt framgår vad Svenska Kryssarklubben står
för och har att erbjuda. Vi hör då och då att sidan är rörig och svår att hitta på.
Därför vill vi göra startsidan mera lättöverskådlig och lättläst för både för nya- och
återkommande besökare.
Våra fem värdeord; kunskap, trygghet, gemenskap, upplevelser, inspiration syns
tydligt på startsidan.
Med en uppfräschning blir startsidan modern och saker som inte fungerar tas bort
(tex blocket ”sociala medier” som inte uppdateras automatiskt längre)
Syfte med dessa extra medel:
1 Ge föreningen en modern IT-infrastruktur (ca 80.000kr)
2 Anpassa nya kanslilokalen så den kan fungera som mötesplats för våra
medlemmar. (ca 100.000kr)
3 Modernisera hemsidan (ca 140.000kr)

