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Verksamhetsberättelse 

Svenska Linjettförbundet 

Verksamhetsåret 2022 

 

Styrelsen för Svenska Linjettförbundet avger härmed följande verksamhets-

berättelse för verksamhetsåret 2022: 

Styrelsen 

Styrelsen har bestått av följande ordinarie ledamöter: Staffan Hugemark 

(ordförande), Tomas Ejnar (vice ordförande) Olof Engdahl (webbmaster och 

ansvarig webbshop), Lars Kloo (sekreterare), Øistein Nordengen (kassör, 

medlemsfrågor och dataskyddsombud), Martin Björklund (sailing master), samt Ulf 

Jussing (teknikfrågor).  

Styrelsen har haft sju protokollförda styrelsemöten under året.  

Årsmötet 

Årsmötet ägde rum lördagen den 12 februari som ett webbmöte (Zoom) men med 

styrelsen på plats på Rosättra. Beslutet att genomföra mötet via Zoom berodde på 

COVID-pandemin och rådande restriktioner/rekommendationer. 70 registrerade 

användare i Zoom deltog på mötet och bakom flera registrerade dolde sig med stor 

sannolikhet fler än en person. Årsmötet omvalde Staffan Hugemark, Olof Engdahl, 

Øistein Nordengen, Tomas Ejnar och Martin Björklund samt invalde Lars Kloo och 

Ulf Jussing som ledamöter. Elisabeth Lindgren avgick ur styrelsen och avtackades. 

Medlemmar  

Det totala medlemsantalet har gått ned något under året. Vi uteslöt dock 10 

medlemmar i mars då de inte betalat medlemsavgift efter flera påminnelser. Antalet 

familjemedlemmar (anhöriga i samma familj som en betalande medlem) har ökat 

något (från 177 till 182) under året. Förbundet hade vid årets slut 657 medlemmar 

(vid utgången av 2021 var antalet 656). Antalet betalande medlemmar var 471 (475 

vid utgången av 2021) samt fyra hedersmedlemmar (samma antal som 2021).  
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Det bör tilläggas att vi skickar ut faktura för årsavgift i början av januari vilket får 

till följd att några som sålt sina båtar under året kommer på att de skall begära 

utträde. Medlemsantalet brukar därför gå ned något under januari. På årsmötet 

kommer vi att redovisa aktuellt medlemsantal.  

Ekonomi och budget 

Förbundets ekonomiska ställning framgår av separat resultat- och balansräkning. I 

denna finns även förslag till budget för verksamhetsåret 2022. 

Resultatet detta år slutade med ett överskott på 28 589,21 kr. Vi hade budgeterat 

med ett överskott på 4 500 kr.  

Förbundet har en mycket stark ekonomisk ställning med en behållning på 

176 236,54 kr. I föreslagen budget har vi räknat med ett nollresultat. (Vår 

förhoppning är att vi under året kommer att kunna genomföra fler fysiska träffar.) 

Webbplats och medlemsregister 

Besökare till vår webbsida och medlemsregister har varit stabilt under året och vi 

har i genomsnitt strax över 100 unika besökare per vecka.  

Linjettförbundet finns även på Facebook, dels som en sida, dels gruppen 

”Linjettseglare”.   

Facebooksidan ”Svenska Linjettförbundet” har för närvarande 578 följare. Här 

publicerar vi nyheter och länkar till hemsidan. 

Facebookgruppen ”Linjettseglare” som skapades i oktober 2020 har nu 674 

medlemmar. Här kan medlemmarna i gruppen skriva egna inlägg och ställa frågor 

mm. Även om Linjettförbundet administrerar och modererar denna grupp så ställer 

vi inget krav på medlemskap i förbundet för att vara medlem i Facebookgruppen. 

Gruppen har bl a haft effekten att fler har hittat till förbundet och har hjälpt till att 

öka vårt medlemsantal. Det är också kul att se alla som ställer frågor och får hjälp 

samt de som stolt lägger upp bilder på sina fina Linjetter.  
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Kappsegling 

41 Linjetter deltog i de seglingar som ingår i Linjett Cup, och vinnare blev liksom i 

fjol Johan Nordström med 33:an Alapocas. Tvåa, på samma totalpoäng som ettan, 

kom Lars Lindbäck med 32:an da Capo, och trea blev Martin Björklund med 37:an 

Alina. 

Tillsammans med Föreningen Linjettseglarna arrangerade vi Tillfartsseglingen till 

Rosättra. Dagen därpå ordnade Rosättra Linjettmästerskapen, med 28 deltagande 

Linjetter. Vinnare blev, som vanligt de senaste åren, Conny Sparrwardt med 33:an 

Allwina. 

I Gotland Runt seglade 10 Linjetter, och bästa Linjett blev Martin Björklund med 

Linjett 37 Alina. 

Aktiviteter under verksamhetsåret 

Coronapandemin hängde kvar i början av året och påverkade våra möjligheter att 

genomföra aktiviteter och träffar under vintern och början av våren.  

I slutet av april hade vi vår första fysiska träff under året då vi besökte Benns och 

Gransegel.  

Linjettmästerskapet hölls traditionsenligt i augusti och för första gången sedan 2019 

kunde Rosättra återigen bjuda på kräftskiva efter seglingarna. Linjettförbundet 

anordnade tillfartskappsegling fredagen före Linjettmästerskapet.  

I mitten av september var det dags för traditionen jubileumsfirande i skärgården. I 

år var vi tillbaka på Blidö och firade 33-årsjubileum. Vi samlade drygt 20 båtar, 

vilket är lite färre än normalt. Vi hade många sena avhopp. Kanske det berodde på 

att det var val i Sverige samma helg.  

Senare i september berättade Tymar för oss om litiumbatterier, 4G, wifi och lite 

annat i en lokal i Danderyd. 

Fototävlingen 

Till årets fototävling inkom hela 181 bilder. Första, andra och tredje pris delas ut på 

årsmötet. 

Distanstävlingen 

Pris för längst seglad distans utdelas på årsmötet. 
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Stockholm 15 januari, 2022 

 

 

Staffan Hugemark    Tomas Ejnar Lars Kloo 

ordförande vice ordförande        sekreterare 

 

Martin Björklund     Øistein Nordengen Olof Engdahl 

sailing master      kassör, medlemsfrågor, webbmaster 

 dataskyddsombud  

Ulf Jussing  

teknikfrågor 


