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ÅRSMÖTE STOCKHOLMS KAJAKKLUBB 2017-02-23 

TID: Klockan 18.30  

PLATS: Lindhagensterassen 27, Stockholm 

NÄRVARANDE: 35 medlemmar 

 

§1  Mötets öppnande 

Mötet öppnades och medlemmarna hälsades välkomna av ordförande Magnus Oldenburg. 

 

§2  Fastställande av dagordning och röstlängd 

Dagordningen fastställdes och en röstlängd skickades runt.  

 

§3 Fråga om stadgeenlig kallelse 

Kallelsen godkändes. 

 

§4  Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Peter Hjertzell  valdes som ordförande och Elin Johansson som sekreterare. 

 

§5  Val av två justerare, tillika rösträknare 

Bengt Nilsson och Tina Ekelund valdes som justerare och rösträknare. 

 

§6  Styrelsens verksamhetsberättelse 

Magnus Oldenburg  gick igenom verksamhetsberättelsen, som även delades ut i tryckt upplaga.  

Mötet godkände verksamhetsberättelsen. 

 

§7  Ekonomisk rapport 

Richard Anell redogjorde den ekonomiska  rapporten – inkluderades i verksamhetsberättelsen.  

Klubbens ekonomi är sammanfattningsvis god. Intäkter genom medlemsavgifter samt försäljning av 

kajaker. Utgifter minskade med anledning av klubbhusets överlåtande och därmed minskad 

driftskostnad. Årets överskott avsätts i en ”klubbhusfond”.  

Mötet godkände den ekonomiska rapporten. 
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§8  Revisorernas rapport 

Revisorer är Björn Olin och Peter Hjertzell. Peter Hjertzell meddelar att årsredovisningen har granskats, 

räkenskaperna är i god ordning och revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det 

gångna verksamhetsåret. 

Mötet godkände revisionsrapporten. 

 

§9  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

§10  Förslag på verksamhet för 2017 

§10:1  Preliminär budget för 2017 

Preliminär budget 2017 föredras av Richard Anell. Budget beräknas bli som 2016. 

§10:2 Introduktionskurser och medlemsintag för 2017 

Jens Bond ger en kort sammanfattning av senaste årets kurser. De sista två åren har 150 nya 

medlemmar antagits. Nytt för i år är att anmälan till introkurserna läggs upp på hemsidan och man 

anmäler sig direkt där. Första kursen startar i maj. Förhoppningen är att kunna ta in alla sökande. 

Man har tydliggjort att vi vill ha aktiva medlemmar, inte bara medlem som önskar kajakplats. 

Fortfarande finns möjligheten kvar att kunna ansöka om medlemskap utan att gå introkursen – detta 

om man är en erfaren paddlare. Antal medlemmar i dagsläget är 499 st, ungefärligt jämnt uppdelat 

män-kvinnor. 

§10:3  Information om status kring brygghusbygget 

Magnus Oldenburg ger en kort bakgrund om läget och hur situationen ser ut med planer för 

nuvarande kajakhus och möjliga alternativ, som även togs upp vid förra årsmötet. Inga ytterligare 

beslut har fattats.  Magnus Oldenburg, Hanna Höij samt Michael Erman är involverade i detta projekt 

och har kontakten med berörda myndigheter.  

§10:4  Information om planerade inköp och försäljning av kajaker 

Nils Svensson informerar om planerade kajakinköp. Försäljning av kajaker förra året gav bra inkomst, 

vilket ger möjlighet till planerade inköp 2017. Förra året köptes det in fr.a surfskis, detta år kommer 

det vara fokus på inköp av K1-or. De kajaker som används mest är surfskis, Coastunner samt 

Coastline. Några kajaker som inte används så mycket planeras att säljas, för att hålla en uppdaterad 

flotta. 

§10:5  Information om nya regler för KM 2017 

Årets KM kommer vara uppdelat i 2 klasser: Öppen klass (bla surfski)  samt 5.20. Båda klasser Herr 

respektive Dam. Två distanser kommer ingå i KM: Kungsholmen Runt samt 500m. ”Rookie-klassen” – 

Långholmen Runt, kommer utgå. 
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§10:6  Information om nya regler för arbetsrabatt 

Fixardagarna lockar oftast många medlemmar. Det finns dock många uppgifter – oftast större, som 

behöver göras utöver dessa dagar under årets lopp och som dessutom inte lämpar dig för 

fixardagarna.  Dessa uppgifter kommer ge arbetsrabatt. Arbetsrabatt kommer därmed inte ges vid 

närvaro på fixardag. Förhoppningen är att medlemmar i alla fall kommer till fixardagarna, att 

medlemmarna ser det som en självklarhet att hjälpa till i en ideell förening samt att dessa dagar blir 

ett socialt umgänge. Vilka uppgifter som ger arbetsrabatt kommer informeras om senare. 

 

§11  Stadgar – beslut om revidering 

Styrelsen har lämnat ett förslag på reviderade stadgar, som delades ut i tryckt upplaga på mötet. 

Förslaget har funnits tillgängligt på hemsidan sedan mitten av januari. Styrelsen svarade på frågor 

och gav förtydligande på förslaget.  

Mötet godkände ändringen av stadgar. 

 

§12  Fastställande av avgifter 

Avgift gällande medlemskap oförändrat. Ett förslag från styrelsen på förändrad avgift för kajakplats 

hade presenterats på hemsidan innan mötet. Om man inte aktivt nyttjat sin kajak (12 ggr per år) och 

det är kö till kajakplatser, så blir man erbjuden en plats i containern (finns placerad under Västerbron 

för kajakförvaring) alternativt blir av med sin kajakplats. Skriftlig information bör gå ut till medlemmar 

med nuvarande kajakplats. Årsmötet beslutade att godkänna avgiftsändringen för kajakplatser. 

 

§13  Val av ordförande på ett år 

Magnus Oldenburg valdes om som ordförande. 

 

§14  Val av tre styrelseledamöter för två år 

 Pia Stenbeck (nyval), Jonas Sandström (nyval), Jens Bond (nyval). 

 

§15  Val av två styrelsesuppleanter för ett år 

Charlotte Andre (nyval), Michael Erman (omval)  

 

§16  Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år 

Björn Olin och Peter Hjertzell valdes som revisorer och Bengt Nilsson som revisorssuppleant. 

 

§17  Val av två ledamöter till valberedning på ett år 
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Lars Albert, Tina Ekelund 

 

§18  Årsmötets avslutande 

 

§19  Övriga frågor (ej beslutspunkt) 

Avtackning av avgående styrelseledamöter och suppleanter; Roland Svensson, Hanna Höij och Anette 

Johansson. Ett stort tack framfördes av klubbordförande Magnus Oldenburg till dessa för deras fina 

insatser.  

 

STOCKHOLM 2017-02-23 

 

Peter Hjertzell– Ordförande                                                 Elin Johansson– Sekreterare

  

 

Justeras:  Bengt Nilsson                                                        Tina Ekelund 


