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Höstmöte. Den 24 oktober hölls höstmöte. Förutom säsongens tävlingsresultat med 

sedvanlig prisutdelning, gavs en fyllig redovisning av arbetet med att hitta en långsiktig lokal- 

och brygglösning för klubbens verksamhet. Där både nuvarande brygganläggning och den 

planerade nyetableringen vid Smedsudden ingår. Protokollet från höstmötet kommer att 

anslås på hemsidan inom kort. 

Nyetablering. Under november har projektet tagit en positiv vändning. Från svårigheter med 

själva lösningsförslaget och befarat höga kostnader, har vår arbetsgrupp i samverkan med 

projektledare och arkitekter kommit till ett nytt förslag som verkar framkomligt avseende 

kostnadsnivå och bygglov. Merparten av klubbens behov ser nu ut att kunna hanteras i ett 

nytt designförslag och förhoppningsvis till en hyra som klubbens ekonomi medger. Men 

fortfarande kvarstår att vi räknar med ett avtal på nuvarande anläggning och att klubben 

därmed inom några år kommer att ha verksamhet på två platser. Vilket i sin tur kräver en 

noggrann planering för vad som ska finnas på de två platserna avseende gemensamhets-

utrymmen, klubbkajaker och platser för privata kajaker. Nästa steg är att Staden ska 

återkomma med första kalkylerna och därefter planeras för en bygglovsprocess. Så snart 

dessa bitar faller på plats återkommer styrelsen med information till alla medlemmar, 

förhoppningsvis till årsmötet i februari. 

Brygghuset. Som nämnts ovan, är styrelsens ambition att få ett avtal på mark och bryggor på 

nuvarande plats. Det är en bra plats och klubben har lagt ner mycket arbete och en del 

pengar på att bygga och underhålla byggnaderna. När nu Staden inte har några konkreta 

planer på annan verksamhet på platsen, ser vi det naturligt att inte självmant ge upp platsen. 

Däremot ska underhåll och byggplaner för brygghusanläggningen naturligtvis anpassas till 

hur nyetableringsprojektet utvecklas. För närvarande fungerar anläggningen bra under den 

varma årstiden och den är i ett acceptabelt skick utan större behov av akuta reparationer 

eller bygge. Dock kvarstår problemet att detaljplanen inte medger utbyggnad eller större 

ombyggnation, vilket är begränsande för klubbens fortsatta utveckling. Och inte ens ett avtal 

garanterar klubben besittningsrätt och nyetableringen skulle därför ge en helt annan 

framtida trygghet. 

Medlemmar. Under åren 2015-2018 har antalet medlemmar gått från 450 till 568. Alltså en 

stadig ökning som klubben vill ska fortsätta. Ambitionen är ju att inte behöva säga nej till den 

som vill gå med i SKK. Styrelsen har de senaste tre åren också arbetat fram lösningar som ska 



underlätta administration av medlemskap och avgifter, där självbetjäningsprincipen är viktig. 

Varje medlem har ett ansvar att hålla sig och sina personliga data uppdaterade via hemsidan 

och ta ansvar för att betala de avgifter som fastställs efter årsmötet och som aviseras via 

mail eller per brev (ett fåtal). Klubben lägger ner mycket arbete på att ta in nya medlemmar 

men alla måste ta ansvar för att betala sina avgifter i tid utan påminnelser. Styrelsen har 

under året beslutat att den som efter två påminnelser inte betalar, blir utesluten.  

 

När vi nu alla går mot isläggningstider, vill vi från styrelsens sida tacka alla SKK:s medlemmar 

för ett flitigt paddlande och stort engagemang för klubben. Många har gjort fina insatser vid 

fixardagar och som tävlingsfunktionärer och instruktörer. Vi tillönskar alla medlemmar en 

skön vintervila under kommande helger! 

/Malin, Pia, Magnus, Jens, Richard, Nils, Jonas och Michael  


