
 
 
Information från SKK’s styrelse – juni 2019 
 
Nyetablering. Som vi informerade på årsmötet, har Idrottsförvaltningen prioriterat om och 
de tilltänkta investeringsmedlen finns inte längre. Alla inblandade parter tycker detta är 
beklagligt eftersom Staden med hjälp av duktiga arkitekter skissat på en bra ny anläggning 
för klubben. Detta har resulterat i att Idrottsförvaltningen nu undersöker möjligheterna att 
ordna markfrågan på nuvarande plats, vilket öppnar för en större renovering och en bättre 
långsiktig lösning ”på bryggan”. Lokaltidningen har också givit klubben publicitet i två 
artiklar, där den första fokuserar på hur Staden förvaltar Smedsudden och Annexet, med en 
uppföljande artikel om SKK, där budskapet är att vi nu står utan bra lokaler och en långsiktig 
plan för vår verksamhet. Förhoppningsvis inser politikerna att vår verksamhet borde 
prioriteras högre. Artikeln hittar du här: https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/lovades-
klubbhus-nu-saknar-staden-stalar/repset!ApQ9rO01@nLfo5XTehetcw/ 

Nya medlemmar. Fyra av sex introduktionstillfällen har hållits under våren och 
försommaren i riktigt bra väder, totalt får vi år ca 60 nya medlemmar. Ta väl hand om alla 
nya och gör vad du kan för att instruktörerna ska ha plats och kajaker även till veckans 
resterande pass (torsdag 17.30-19.30, lördag och söndag 08.00-10.00). 

Kajakflottan. Klubben sålde ett antal äldre kajaker på fixardagen och köpte sedan in en V8 
surfski och en ny V10 surfski. Ut över det har klubben även köpt två SUP vilka finns högst upp 
i Surfskiförrådet. 

Avgifter. Årets medlemsavgifter flyter in, dock inte så snabbt och frivilligt som de borde. Ett 
antal medlemmar har fått sin andra påminnelse både via mail och per brev och kommer att 
få sin inpasseringsbricka avaktiverad om de inte betalar. Att alla betalar sin avgift i tid är 
förutsättningen för en bra ekonomi och kassa. Styrelsen ser allvarligt på detta och kommer 
fortsätta se över vilka lösningar som kan ge snabbare betalning, eftersom vi inte kommer att 
jaga dem som efter flera påminnelser inte betalar.  Med vår hemsida (Kansliet Online) har vi 
ett bra stöd för att hantera fakturor till medlemmarna men varje medlem ansvarar för att 
uppdatera sin personliga information; Namn, Mailadress, Mobilnummer, Postadress och 
Personnummer måste vara rätt för att det ska fungera. 

Träning. Under ledning av Jacob Holst har måndagsträningarna dragit igång tidigt i år och 
aktiviteten är hög. Lovande för såväl rutinerade som nya deltagare, där båda grupperna kan 
hitta ett tempo som passar. Under juni är planen att måndagsträningen fortsätter 18.00. För 
att underlätta för dom nyaste förmågorna så söker vi någon som vill hjälpa till som 



hjälptränare till Jacob. Förhoppningen är att hitta någon som ska fokusera på dom som är 
nyare inom paddling.  

Ordningen och utrymmet på bryggan. Som alla vet, är vi många paddlare och kajaker som 
ska samsas på liten yta, både inomhus och på själva bryggan. Alla kajaker som används på 
bryggan har en plats inomhus. Hyr man kajakplats, har man rätt till en (1) plats. Det är alltså 
inte tillåtet att förvara platslösa kajaker på bryggan. Skulle man av någon anledning låta en 
kajak ligga kvar på bockar på bryggan, måste man omgående kontakta någon i styrelsen för 
eventuell dispens. Och kajaken måste då också märkas med en lapp som talar om vem som 
är ägare. 

Kommunikation och information. Styrelsen vill hålla alla medlemmar väl informerade om 
den löpande verksamheten såväl som i viktiga frågor. På årsmötet och höstmötet kommer ca 
40 personer och därmed når vi långt ifrån alla. Med ökat användande av Facebook, flyttar en 
stor del av informationsflödet från klubbens hemsida. Vi har också tvingats stänga ner Forum 
eftersom det inte är tekniskt möjligt att freda från ovälkomna inlägg från robotsajter. Vi 
fortsätter löpande publicera nyheter på hemsidan men prövar nu även att skicka ut 
styrelsens informationsbrev till alla via mail. De informationsflöden som publiceras på 
Facebooksidor kopplade till SKK, är i första hand tänkta för den löpande och spontana 
kommunikationen mellan medlemmarna, inte för diskussioner mellan medlemmar och 
styrelse. När man har frågor eller synpunkter som man vill rikta till styrelsen, använder man 
lämpligen kontaktformuläret på hemsidan eller telefonen. Alla ledamöter i styrelsen ska ha 
ett telefonnummer publicerat på styrelsesidan. 

KM och Kräftskiva. Boka redan nu in lördagen 7 september för årets Klubbmästerskap med 
efterföljande kräftskiva på kvällen, på bryggan! Mer information kommer. 


