Information från SKK’s styrelse – april 2018
Styrelsen. Den nya styrelsen har haft två möten sedan vi valdes på årsmötet den 21 februari.
Små förändringar i styrelsen detta år – David Magnusson och Charlotte André lämnade och
Malin Östling valdes in. Den största och viktigaste frågan för oss är givetvis den planerade
nyetableringen vid Smedsudden, där Staden nu startat planeringsarbetet (se nedan). De
flesta i styrelsen behåller sina ansvarsområden men några förändringar sker; Richard som
varit kassör blir stugfogde och Malin tar över som kassör.
Nyetablering. Stockholms Stad har tillsatt en projektledare med första uppgift att projektera
en ny anläggning för klubben. Under 2018 räknar vi med att tillsammans med Staden komma
fram till en lämplig utformning och kostnadsbild, samt söka bygglov. I möten och kontakter
med Staden är det tydligt att man förstår klubbens behov av att utveckla vår verksamhet och
att det därför nu finns ett åtagande att hitta en långsiktig lösning. Vi kommer att på klubbens
hemsida ge alla medlemmar mer information så snart det finns något nytt att berätta.
Nya medlemmar. I likhet med 2015-2017 är ambitionen att alla som söker till klubben, ska
kunna bli medlemmar. Dock finns en del praktiska begränsningar och som planen nu ligger
begränsas intagningen 2018 till fyra Introduktionskurser med totalt 56 personer. Utöver
detta brukar något dussin erfarna paddlare komma in via Direktintag, vilket vi ska försöka
hantera även i år. Som vanligt blir det alltså många på bryggan under maj-juni, vilket ställer
krav på att vi alla samsas om utrymme och kajaker de kvällar det är kurser.
Kajakflottan. Inriktningen att hålla en uppdaterad flotta med modeller som efterfrågas av
medlemmarna, ligger fast. Klubben har ekonomiska möjligheter att löpande byta ut gamla
kajaker och modeller som inte nyttjas optimalt, liksom att hänga med i utvecklingen av nya
modeller. Problemen med alltför hårt slitage på Surfski, måste vi alla hjälpas åt att
förebygga. Med normal aktsamhet på bryggan och i vattnet ska de kajaker vi köper, hålla för
regelbunden paddling.
Avgifter. Årsmötet beslutade om oförändrade avgifter, men en uppdelning på
Medlemsavgift och Träningskort görs fr o m 2018 års fakturering, detta för att möjliggöra en
smidig hantering för de medlemmar som via sin arbetsgivare får friskvårdsbidrag. Klubbens
ekonomi är god men helt beroende av att alla medlemmar betalar sina avgifter i tid, vilket är
nu i slutet av april.

Träning och tävling. Vi hoppas att även 2018 få se fina resultat från klubbens medlemmar,
både lokalt och i större sammanhang. Så tveka inte att vara med på de träningar och
tävlingar som arrangeras av SKK och andra klubbar, även om du inte tävlat tidigare!
Fixardag lördag 5 maj. Varje ny säsong kräver att vi alla hjälps åt med underhåll av vår
brygganläggning och våra kajaker. Vi är många som delar på ett begränsat utrymme och
vårfixardagen är viktig för uppsnyggning och småfix. Dessutom ett bra tillfälle att träffa
trevliga människor.
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