
 

 
ÅRSMÖTE STOCKHOLMSKAJAKKLUBB 2019-02-19 
TID: KLOCKAN 18:30-20:30 
PLATS: Fyrverkarbacken 21, Stockholm 
Närvarande: 30 
 

 

$1 Mötets öppnade 

Mötet öppnades och medlemmarna hälsades välkomna av ordförande Magnus Oldenburg. 

$2 Fastställande av dagordning och röstlängd 

Dagordningen fastställdes. Röstlängden fastställdes genom att en närvarolista skickades runt. 

$3 Fråga om stadgeenlig kallelse 

Kallelsen godkändes. 

$4 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Till ordförande för årsmötet valdes Tina Ekelund och till sekreterare valdes Bengt Nilsson. 

$5 Val av två justerare, tillika rösträknare 

Mano Schjölin och Martin Rosén valdes som justerare och rösträknare. 

$6 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Styrelsens representanter gick igenom valda delar av verksamhetsberättelsen som även delades ut i 

tryckt upplaga. 

Styrelsen skall uppdatera verksamhetsberättelsen på sid. 1 att klubben tog in 72 medlemmar. 

 $7 Ekonomisk rapport 

Magnus Oldenburg sammanfattade den ekonomiska rapporten, även inkluderat i det utdelade 

materialet. Klubbens ekonomi är god. Intäkterna har ökat, framför allt på grund av nya medlemmar. 

Det har varit mindre materialinköp och renoveringar det här året, så utgifterna har minskat. 

Det ökade resultatet är bra då klubben planerar större renovering av brygghuset det här året. 

$8 Revisorernas rapport. 

Revisorernas skriftliga rapport lästes upp. Här framgick att årsredovisningen granskats, 

räkenskaperna är i god ordning och revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det 

gångna verksamhetsåret. 

Mötet godkände revisonsrapporten. 

$9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

$10 Förslag om verksamhet för 2020 

Medlemsintag 
Klubben kommer ej ta in fler medlemmar än förra året, framför allt på grund av den renovering som 

väntas i höst. Klubben behöver dock instruktörer och de som vill hjälpa till får gärna höra av sig till 

Matilda Swahn. Antalet platser är redan fullsatta och kön brukar vara 30-40 personer. De som var i kö 

förra året har blivit påminda om att ansöka i år.  



Plan för kajakflotta och övriga materialinköp 
Klubben kommer att satsa på underhåll av befintlig kajakflotta och kommer inte att köpa in nya 

kajaker det här året. Detta på grund av att det kommer att bli en del flytt av kajaker under den tid 

som renoveringen pågår. Bättre att sälja innan renovering och köpa då det nya brygghuset är klart. 

Förslag kom, att klubben skulle titta på andra märken av surfski och ha närhet och 

reparationsmöjligheter i åtanke vid val av kajaker. 

Preliminär budget. 
Styrelsen räknar med mindre vinst det här året, på grund av mindre antal extra kurser och ett 

eftersatt reparationsbehov på kajakflottan. 

$11 Behandling av motioner 

Inga motioner har kommit in. 

$12 Renovering av brygghusanläggningen – information från arbetsgruppen. 

Christian Poignant redovisade arbetsgruppens arbete. 

Arbetsgruppen består av 7 personer och man följer dem riktlinjer som fastslogs på höstmötet 2019, 

samt några önskemål som fler kajakplatser i allmänhet och fler kajakplatser för långa kajaker. 

Christian visade en ritning på det förslag som arbetsgruppen jobbar på.  

Det kajakskjul som finns bredvid brygghuset innefattas ej i denna renovering. 

Magnus Oldenburg berättade också att styrelsen kommer att återkomma när kajaker kommer att 

behöva flyttas.  

Det kommer ej att finnas plats för gym utan detta kommer att få improviseras då det behövs. 

$13 Fastställande av medlemsavgifter, kanotplatshyror och ev. övriga avgifter 2020 

Styrelsen föreslog oförändrade avgifter och årsmötet beslöt att följa styrelsens förslag. 

$14 Val av ordförande för klubben, för ett år  

Ingemar Persson valdes som ny ordförande och avgående ordförande, Magnus Oldenburg 

avtackades. 

$15 Val av nya styrelseledamöter för 2 år 

Erika Charbonnel valdes som ny ledamot på 2 år. Justin Walemark och Marianne Stahlheuer valdes 

(fyllnadsval) på 1 år.   

Richard Anell, Jakob Holst och Malin Östling lämnar styrelsen. 

$16 Val av styrelsesuppleant för ett år 

Michael Erman och Ane Kristiansen väljs om på ett år. 

$17 Val av 2 revisorer och en revisorssuppleant för ett år 

Björn Ohlin och Peter Hjertzell valdes som revisorer och Bengt Nilsson som revisorssuppleant 

$18 Val av 2 ledamöter till valberedningen, för ett år 

Elin Johansson och Martin Rosén valdes till ledamöter i valberedningen. 

 $19 Årsmötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet. 



$20 Övriga frågor (ej beslutspunkt) 

Ett stort tack framfördes till styrelsen för fina insatser under det gångna året. 
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