
Årsmöte  Stockholms  Kajakklubb  2019-02-20

TtD:  Klockan  18.30

PLATS:  Lindhagensterassen  31,  Stockholm

NÄRVARANDE:  43 medlemmar

91 Mötets  öppnande

Mötet  öppnades  och  medlemmarna  hälsades  välkomna  av ordförande  Magnus  Oldenburg.

42 Fastställande  av dagordning  och  röstlängd

Dagordningen  fastställdes.  Röstlängden  fastställdes  genom  att  en närvarolista  skickades  runt

ä3 Fråga  om  stadgeenlig  kallelse

Kallelsen  godkändes.

*4 Val  av  ordförande  och  sekreterare  för  mötet

Till  ordförande  för  årsmötet  valdes  Roland  Svensson  och  till  sekreterare  valdes  Lena  Gilchrist

45 Val  av  två  justerare,  tillika  rösträknare

Tina  Ekelund  och Kristina  Rönnbäck  valdes  som  justerare  och rösträknare.

46 Styrelsens  verksamhetsberättelse

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

tryckt  upplaga.

I samband  med  diskussion  om  gäster  till  klubben  poängterades  att  gäster  får  enbart  paddla

Coastliner  och  Coastrunner  och  att  alla  medlemmar  har  ansvar  för  att  se efter  att  reglerna  efterlevs.

Styrelsen  passade  också  på att  tacka  Christian  Poignant  för  fina  prestationer  inom

ungdomsverksamheten.

Under  punkten  Tävlingssäsongen  kommer  det  ske ett  tillägg  innan  den  slutliga  versionen  publiceras,

då Tussi  Lovån  framgångarinte  kommit  med  i berättelsen.



Mötet  godkände  verksamhetsberättelsen  med  ovan  nämnda  tillägg.

47 Ekonomisk  rapport

Malin  Östling  sammanfattade  den  ekonomiska  rapporten,  även  inkluderad  i det  utdelade  materialet.

Klubbens  ekonomi  är sammanfattningsvis  god,  främst  genom  ökande  intäkter  från  medlemsavgifter.

Inga större  förändringar  i kajakflottan  vilket  resulterade  i såväl  lägre  intäkter  som  kostnader.  Goda

intäkter  för  en genomförd  ränteplacering.  Drift  ökat  för  låssystem  och  städning  under  hela  året.

Sammanfattningsvis  ökade  årets  resultat  jmf  med  året  innan  och  Årets överskott  avsätts  i en

"klubbhusfond".

Mötet  godkände  den  ekonomiska  rapporten.

48 Revisorernas  rapport

Revisorer  är Björn  Olin  och Peter  Hjertzell.  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  revisionsrapporten.

4g Fråga  om  ansvarsfrihet  för  styrelsen

Mötet  beviljade  styrelsen  ansvarsfrihet  för  det  gångna  verksamhetsåret.

410  Förslag  på verksamhet  för  2019

*  Preliminär  budget

Preliminär  budget  för  2019  föredrogs  av Malin  Östling.  Intäkterna  budgeteras  i nivå  med  2018,

överskottet  något  lägre  än 2018,  då kajaknetto  ökar  samt  underhåll  brygganläggning  ökar.

*  Nyetablering  Smedsudden  (föredrogs  under  punkt  %)
Richard  Anell  drog  nyheter  om  etableringen  på Smedsudden.  Ett  nytt  besked  harinkommit  från

Staden  om  att  projektet  med  ett  nytt  kajakhus  har  lagts  på is. Budgeten  för  Smedsuddsetableringen

har  minskat.  Därmed  kommer  föreningen  att  få behålla  kajakhuset  tills  vidare  på dess  nuvarande

plats.

Därmed  blir  fokus  framöver  att  diskutera  en utveckling  av befintligt  klubbhus.  Det  finns  pengar  till  att

renovera  och  ett  flertal  scenarios  kommer  att  undersökas  innan  beslut  fattas,  Dessutom  kommer

avtalsfrågan  för  kajakhuset  att  undersökas.

Då det  är  ett  stort  beslut  kommer  vid behov  ett  extra  möte  att  hållas  för  att  medlemmarna  ska få

tycka  till  då det  finns  underlag  att  ta ställning  till.  Renovering  kommer  att  ske tidigast  under  hösten

2019.

Styrelsen  tackade  Richard  för  ett  gediget  arbete  med  etableringsfrågan.
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*  Plan  för  kajakflottan  och  övriga  materialinköp

Ambitionen  för  2019  är att  öka kajakinköpen.  Kajaknetto  föreslås  till  c:a 100  000  kr, exklusive

tillbehör  och reparationer.  Det  som framfi5r  allt  kommer  att  köpas  in är nya Coastliner  (ersätta  äldre

CL), nya surfskis  (ersätta  äldre)  och på tillbehörssidan  kommer  bl a nya sitsar  och roder  att

införskaffas.

*  Medlemsintag

Ambitionen  är att  ge medlemskap  till  majoriteten  av de som  söker,  vilket  motsvarar  c:a 100  sökande

och ett  intag om 70/80 st. 5 kurser  med 10  i varje  är redan  fulltecknade  under  våren.  Då direktintag

inte  fungerat  ska systemet  med introduktionskurservara  i stort  sett  obligatoriskt.

Det  finns  en utmaning  i att  behålla  nya medlemmar  och flera  initiativ  diskuterades  för  att  undvika

tidiga  avhopp,  t ex faddersystem,  främja  praktiska  momenten,  uppföljande  teknikträning  snarare  än

teknik  på kursen  samt  ta in externa  instruktörer.

Representanter  för  föreningen  sökes  som kan delta  under  introduktionen  och stödja  med  att  guida

de nya medlemmarna  i praktikaliteter.

611  Behandling  av motioner

Inga  motioner  har  inkommit

@12 Fastställande  av medlemsavgifter,  kanotplatshyror  och  ev. övriga  avgifter  för  2019

Styrelsen  fi5reslog  ofi5rändrade  avgifter.  Avgiften  delas  upp  på fakturan  upp  så att  det  framgår  att

medlemsavgiften  är 300 kr för  samtliga  medlemstyper.  För Ordinarie  medlem  blir  då kostnaden  för

träningskortet  600 kr och för  pensionär  300 kr (berättigar  till  friskvårdbidrag).  Ungdom  betalar

endast  medlemsavgift  och stödmedlem  är inte  berättigad  till  träningskort.  Kajakplats  600 kr,

introduktionskurs  2 000 kr.

@13 Val av ordförande  för  klubben,  för  ett  år

Magnus  Oldenburg  valdes  om som  ordförande.

@14 Val av styrelseledamöter  för  två  år

Malin  Östling  sitter  kvar.  Pia Stenbeck  omval.  Richard  Anell,  som tidigare  varit  suppleant,  valdes  om

som ledamot  på två år. Jacob  Holst  och Matilda  Svahn  valdes  som nya ledamöter  på två år.

Jens Bond,  Nils  Svensson  och Jonas  Sandström  lämnade  styrelsen.
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j15  Val  av styrelsesuppleanter  för  ett  år  Michael  Erman  och  Ane  Lohse  Kristiansen  valdes  som

styrelsesuppleanter

i16  Val  av  två  revisorer  och  en revisorssuppleant  för  ett  år

Björn  Olin  och  Peter  Hjertzell  valdes  som  revisorer  och Bengt  Nilsson  som  revisorssuppleant.

@17 Val  av  två  ledamöter  till  valberedning  på ett  år

Elin Johansson  och  David  Sjöberg  valdes  till  valberedningen.

j18  Årsmötets  avslutande

Ordförande  avslutade  mötet.

419  Övriga frågor  (ej beslutspunkt)

Ett  stort  tack  framfördes  till  styrelsen  för  deras  fina  insatser.

STOCKHOLM 2019-02-20

Roland  Sve -O  rande Lena  Gilchrist  -Sekreterare

Justeras: Tina  Ekelund Kristina  Rönnbäck
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