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HÖSTMÖTE STOCKHOLMS KAJAKKLUBB 2017-10-25 

TID: Klockan 18.30 – 20:30 

PLATS: Lindhagensterassen 27, Stockholm 

NÄRVARANDE: 29 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 

Mötet konstaterade att kallelse skett stadgeenligt.  

 

§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Magnus Oldenburg valdes som ordförande och Pia Stenbeck som sekreterare.    

  

§5 Val av två justerare, tillika rösträknare 

Annika Björkman och Michael Erman valdes som justerare och rösträknare.  

 

§6 Rapport från introduktionskursen 

Jens Bond informerade om kurser och medlemsintag. Under 2017 har 70 nya medlemmar tagits in. Det 
har hållits tre introduktionskurser.  

 

§7 Antal medlemmar 

Richard Anell informerade om att SKK nu har 549 medlemmar varav ca 30 är stödmedlemmar. 
Medlemsantalet har ökat med ca 50 under 2017. För 2018 års medlemsintag planeras att fortsätta ta 
in samtliga personer som ansöker om medlemskap. 
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§8 Genomgång av renovering och underhåll under året 

David Magnusson informerade. En vår- och höstfixardag har hållits, nytt för i år är att arbetsrabatten 
om 300 kr tagits bort för de som närvarar på fixardagarna. För att framöver åtnjuta rabatten krävs nu 
ett personligt åtagande för en arbetsinsats. David gick igenom diverse renoverings- och 
underhållsarbeten som gjorts under året. Det har renoverats flitigt på klubben, bland annat har bastun 
byggts om och gjorts större samt att nytt bastuaggregat införskaffats. Kajakskjulet har renoverats med 
27 nya kajakplatser. Ett virkesförråd har byggts, även omklädningsrummen och köket har renoverats. 
Hela klubbanläggningen har fått ett rejält lyft och uppfräschning. Ett särskilt tack riktades till Richard 
Anell m fl som varit mycket engagerade i renoveringarna. David tog även upp två arbetsuppgifter som 
behöver göras innan vintern; täta runt duschskjulet samt gräva ut under huset.  

 

§9 Kajakflottan försäljning, gjorda och planerade inköp 

Nils Svensson informerade. Samtliga K1:or är nu sålda. Under året har 2st Coast Fighter köpts in samt 
1st V12 och 1st V8 dubbel. Hittills i år har det loggats 1 544 turer (1 656). Nyttjandet av Surfskis har 
ökat samtidigt som nyttjandet av Coast Line och Coast Runner har minskat. Det har varit högre slitage 
på kajakerna i år än tidigare år. Många roder på Surfskis har gått sönder och fler kajaker är i behov av 
reparation. En Catchforce paddelmaskin för teknikträning har köpts in till klubben, maskinen kommer 
under vintern att stå i klubbhuset. Det konstaterades att de nyinköpta flytvästarna luktar illa, för att 
minska dålig lukt uppmanades medlemmarna att alltid använda en tröja/t-shirt under flytvästen. Det 
planeras även att köpa in ett antal nya paddlar. 

 

§10 Lägesrapport avseende planerad nyetablering och relationen med Staden 

Magnus Oldenburg informerade om status kring planerna för ett nytt brygghus i viken nedanför gamla 
klubbhuset på Smedsudden. Till skillnad från området där nuvarande klubbhus står, som är 
parkområde, är detta markområde s k Y-mark med byggrätt vilket innebär att klubben där kan beviljas 
bygglov. Staden ska titta på möjligheterna för en nyetablering för oss på Smedsudden. Vi har fått 
information om att det är avsatt medel för att projektera för klubbens framtida klubbhus och även 
blivit lovade ett möte med Idrottsförvaltningen och Fastighetskontoret. Styrelsen har för avsikt att öka 
trycket i frågan och kommer löpande informera om det händer något viktigt för klubben. 

 

§11 Tävlingar och tävlingsresultat säsongen 2017 

Jonas Sandström, tävlingsansvarig, var ej närvarande på mötet men hade lämnat följande rapport av 
årets tävlingar: ”Det har varit ett relativt aktivt tävlingsår för SKK, främst på lokal nivå men även 
nationellt. Det är extra kul att se en hel del nya medlemmar dyka upp sida vid sida med de "gamla 
rävarna" på startlinjen, förhoppningsvis blir det ytterligare några som tillkommer till 2018. 
Tisdagsracen har av naturliga skäl varit de tävlingar som lockat flest medlemmar, nya och gamla, damer 
och herrar, K1 och Surfski. I Stockholmscupen har vi blandat och givit, vissa deltävlingar har vi varit 
riktigt många, vilket är fantastiskt roligt, andra deltävlingar verkar vi ha missat att lägga in i kalendern. 
När det kommer till de nationella tävlingarna så har 2017 varit framgångsrikt med fina resultat både i 
K1 och Surfski. Likt föregående år har Hanna Höij imponerat stort med SM silver i både K1 short track 
och K1 marathon, vilket ledde till att hon fick dra på sig det blågula linnet och representera Sverige vid 
världscupen i Belgien. På herrsidan har Elis Weslien utmärkt sig genom att vinna guld i H40 klassen på 
SM i K1 marathon och Martin Nordstrand slog till med silver på Surfski SM, endast slagen av den 
suveräne Emil Thorstensson. Summerat har det varit ett fint tävlingsår både deltagar- och 
resultatmässigt. Vi har i SKK fantastiska möjligheter att bedriva tävlingsverksamhet; tisdagsrace och 
Stockholmscup finns runt knuten och vi har ett släp som kan ta oss landet runt - hoppas att fler väljer 
att vara med och ta vara på det framöver!” 
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§12 Prisutdelning KM 

Herrar: Kungsholmen runt samt 500 meter öppen klass, vanns av Martin Nordstrand. Kungsholmen 
runt samt 500 meter 520-klass, vanns av Philip Tannenberg.  

Damer: Kungsholmen runt öppen klass, vanns av Katarina Mars. Kungsholmen runt 520-klass, vanns av 
Tussi Lovén. 500 meter 520-klass vanns av Åsa Romson. Vinnarna gratulerades med plaketter och 
applåder. 

 

§13 Övriga frågor 

Inga övriga frågor diskuterades. 

 

 

 
Magnus Oldenburg – Ordförande  Pia Stenbeck – Sekreterare  

 

 

Justeras: Annika Björkman   Michael Erman 


