
Information från SKK’s styrelse – april 2015 

 

Styrelsen. Den nya styrelsen har haft två möten sedan vi valdes på årsmötet den 4 mars. Som vanligt 

på våren är det många frågor som behöver lösas och just den här våren har vi extra mycket eftersom 

Stockholms Stad vill säga upp hyresavtalet för klubbhuset. Vi har också beslutat att detta år ta in ett 

större antal nya medlemmar än vi brukar, vilket kräver en noggrann planering för att allt ska flyta bra. 

Hemsidan är uppdaterad med ansvarsområden och kontaktuppgifter för styrelsens medlemmar. 

Tveka inte att kontakta oss när du har frågor och synpunkter som kan vara viktiga för vår verksamhet. 

Vad gäller ansvar, har vi i år velat tydliggöra det som är kärnan i vår verksamhet och därför sett till att 

tävlings- och träningsfrågorna har personer i styrelsen som huvudansvariga, liksom ansvaret för 

medlemsintag och kurser för nya medlemmar. Naturligtvis krävs många andra medlemmars 

engagemang och arbetsinsatser för att det hela ska fungera, vilket de ansvariga i styrelsen 

samordnar. 

Klubbhuset. Staden har påbörjat ett arbete som syftar till att omdana det område som man kallar 

Smedsudden, och där man eventuellt vill se andra verksamheter i det hus som vi hyr. Och även om 

det skulle vara aktuellt för oss att fortsatt disponera huset, planeras omfattande renoveringsarbeten 

under en fyraårsperiod och vi måste då evakuera. Representanter från styrelsen träffar 

Fastighetskontoret den 22 april för att diskutera hur de behov av lokaler som klubben har, kan lösas 

på andra sätt. 

Brygghusanläggningen. Frågan om en renovering eller utbyggnad av brygghuset kommer naturligtvis 

i extra stort fokus i samband med turerna kring klubbhuset, det är ju vid bryggan som det mesta av 

vår verksamhet sker och där vi sedan en tid tillbaka har behov både av större ytor och av en 

standardhöjning. Något som redan är på gång är en mer rationell nyckellösning, med elektroniska 

taggar som vi kommer att lämna ut på fixardagen 9 maj och på måndagsträningarna under maj och 

juni. Mer information om detta kommer på hemsidan. 

Medlemsintag. Vid ett möte 13 april samlades de personer som ska vara med och introducera nya 

medlemmar, för en planering av vårens kurser. I princip alla som sökt t o m 1 april kommer nu att 

erbjudas medlemskap, totalt ca 75 personer varav 12 genom direktintag eftersom de bedöms ha 

sådan paddelvana att de inte behöver en vanlig introduktionskurs. Under maj och juni kommer 

närmare ett tiotal personer att vara involverade i dessa aktiviteter och det kommer vara mycket folk 

på bryggan under de kvällar som kurserna genomförs. I styrelsen är vi väl medvetna om att detta 

ökar trycket på såväl brygganläggningen som på klubbens kajaker, men vi gör bedömningen att det är 

viktigt att kunna möta det enorma intresse som finns för kajaksport i allmänhet och för SKK i 

synnerhet. 

Träning. Vad gäller träning kommer vi se en breddning av den verksamheten, allt i syfte att klubbens 

organiserade träning ska vara inkluderande. Viktigt att vi  fångar upp intresset som finns hos både 

nya och gamla medlemmar att utveckla sin paddling. Klubbens träningsaktiviteter ska ge oss både 

spets och bredd. 

Tävling. På tävlingssidan är det positivt att vi har deltagare på både lokal, nationell och internationell 

nivå. Nytt för i år är att klubben stöttar detta genom ekonomiska bidrag. Detta kan man inom kort 

läsa mer om under fliken Tävling på hemsidan. Där kan man också läsa mer om utbudet av tävlingar 



såväl lokalt som nationellt. För att underlätta transporter till och från tävlingar har klubben förra året 

köpt in ett släp. Vi arrangerar 2 deltävlingar i Stockholmscupen med målsättning att locka så många 

deltagare som möjligt. I år ska den vita paddeln åter till SKK! 

Kajakflottan. Under våren får klubben tillskott med tre nya surfskis. En Epic V8 och en EPIC V10 sport 

ligger redan i surfskiförrådet och en Epic V7 beräknas komma inom kort. Alla tre surfskis är relativt 

stabila och ungefär i samma segment som våra nuvarande FENN XT. V7:an och V8:an motsvarar 

ungefär Coastline i stabilitet och V10 Sport motsvarar ungefär Coastrunner. V7:an är gjord i plast och 

mycket stryktålig medan V8:an och V10:an är gjorda i det lättare Performance-materialet. 

Administration. För att klubben ska fungera, krävs också en portion god administration. Styrelsen har 

ambitionen att modernisera de verktyg och hjälpmedel som vi och medlemmarna behöver så att den 

manuella hanteringen minskar och kvaliteten ökar. Vi kommer att ta krafttag för att samla in och 

underhålla mailadresser och personnummer, och vi kommer att utvärdera nyckelfärdiga 

systemlösningar typ Kansliet Online. Detta arbete kommer vi att lägga lite mer krut på under hösten 

och det kan senare också komma att påverka funktionalitet eller utseende på vår hemsida. Men 

räkna fortsatt med att viktig information om klubben och vår verksamhet dyker upp på vår hemsida 

som den ser ut idag. 

Några viktiga datum att hålla i minnet när säsongen nu drar igång på allvar: 

Lördag 9 maj – vårfixardag 

19 + 21 maj – instruktion/paddling; Coastline, Coastrunner  och Surfskis upptagna 17-22 

26+27+28 maj – instruktion/paddling; Coastline, Coastrunner  och Surfskis upptagna 17-22 

Lördag 23 maj – deltävling i Stockholmscupen i SKK’s regi; Kungsholmen runt i K2 

3 juni - instruktion/paddling; Coastline, Coastrunner  och Surfskis upptagna 17-22 

Lördag 5 september – KM med kräftskiva på kvällen i klubbhuset 

Lördag 19 september – deltävling i Stockholmscupen i SKK’s regi; Kungsholmen runt med  

Le Mans-start från stranden vid Smedsuddsbadet. Sedan fest i klubbhuset på kvällen. 

Lördag 26 september – höstfixardag 

Onsdag 21 oktober – höstmöte 

 

Glädjande nog har säsongen startat tidigt, med bryggan redan full av folk och kajaker på väg ut och 

åter efter fina turer på det ännu helt båtfria mälarvattnet. Vatten och duschar är igång i brygghuset. 

 

/Styrelsen  


