ÅRSMÖTE STOCKHOLMS KAJAKKLUBB 2016-02-24
TID: Klockan 18.30 – 21:30
PLATS: Frälsningsarméns lokaler vid Fridhemsplan, St Göransgatan 61
NÄRVARANDE: 52 medlemmar
§1

Mötets öppnande

Mötet öppnades och medlemmarna hälsades välkomna av ordförande Magnus Oldenburg till
Frälsningsarméns lokaler på St Göransgatan.
§2

Fastställande av dagordning och röstlängd

Dagordningen fastställdes och en röstlängd skickades runt.
§3

Fråga om stadgeenlig kallelse

Kallelsen godkändes men några synpunkter framfördes om sent utskick av kallelsen. Det framfördes
önskemål om att kallelsen bör skickas ut tidigare nästa år samt att inbjudan kompletteras med ett
mailutskick, gärna med en pdf-fil av kallelsen.
§4

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Hans Strand valdes som ordförande och Tina Ekelund som sekreterare.
§5

Val av två justerare, tillika rösträknare

Bengt Nilsson och Christian Poignant valdes som justerare och rösträknare.
§6

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsen gick igenom verksamhetsberättelsen, som även delades ut i tryckt upplaga. En rättelse
gjordes för stycket ungdomsverksamhet. En reviderad verksamhetsberättelse läggs till protokollet.
Klubben har under 2015 köpt in fler nya kajaker än tidigare år. Detta för att täcka upp luckor,
speciellt vad gäller surfskis.
Fack 6 har gjorts om till ett gym och gula boden har fått dusch med vintervatten. Detta nu när
klubben inte längre har klubbhuset. Detta gym går att utrymma så att de kajaker som klubben har
behov av, och som för närvarande finns i kontainern, kan åter flyttas ner till bryggan i vår.
Nytt grindlås vid kajakhuset har installerats med ”droppe”/bricka.
Totalt blev 73 personer medlemmar genom kajakkurs under 2015. Därutöver ca 15 nya medlemmar
på ”direktintag” (från främst andra kajakklubbar). Många av de nya medlemmarna har varit aktiva
efter intag och för att skapa gemensamma tillfällen till paddling har onsdagsträningarna tillkommit.
Louise Kjellberg önskar input/utvärdering om huruvida det bör finnas två tillfällen till träning istället
för en ”onsdagsträning” som varit under året. Ju fler träningstillfällen desto bättre ansåg flera.
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Frågor och diskussion:
Finns någon uppföljning av hur det sett ut med kajakanvändningen (från loggboken)? Förslag på att
registrera träningstillfällen (t ex på hemsida hos Riksidrottsförbundet).
En längre diskussion hölls om att säkerhetskravet, att kunna ta sig upp själv i kajak om man gått runt,
har tagits bort från kursen. Från styrelsen/instruktörer betonas att simkunnighet är ett krav och
kamraträddning har med uppstigning från vattnet funnits med på kursen. Flera inlägg belyste frågan
och styrelsen tackade för bra synpunkter.
Mötet godkände verksamhetsberättelsen.
§7

Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport – inkluderades i verksamhetsberättelsen. Intäkterna var högre än normalt tack
vare det stora nyintaget. Utgifterna ökade drivet av investeringar i nytt nyckelsystem (droppe),
ombyggnation vid bryggan (gym i fack 6 och vintervatten i förrådet), flera kajaker och
tävlingsbidrag/milersättning. Resultatet blev ett överskott på 24 000 kr.
Frågor på ekonomin.
Vår klubbordförande konstaterar att klubben ej bör bygga upp ett överskott om det ej behövs.
Mötet godkände den ekonomiska rapporten.
§8

Revisorernas rapport

Revisorer är Björn Olin och Peter Hjertzell. Björn Olin meddelar att årsredovisningen har granskats
och föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Mötet godkände revisionsrapporten.
§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§10

Förslag på verksamhet för 2016

§10:1

Preliminär budget för 2016

Preliminär budget 2016 föredras av Richard Anell: 430 000 kr räknar vi med att få in om vi har
”normal” ambition på medlemsintag. På utgiftssidan med normal ambitionsnivå för kajaker osv
kommer kostnaderna uppgå till ca 250 000 kr.
Sammantaget beräknas klubben få ett överskott på cirka 170 000 kr-180 000 kr under 2016.
§10:2

Beslut om nytt brygghus på ny plats

- Beslut om planer för nytt brygghus på ny plats: Magnus Oldenburg ger en kort bakgrund om läget
och hur situationen ser ut med planer för nuvarande kajakhus och ett möjligt alternativ. Ett
dokument har publicerats på kajakklubbens hemsida som beskriver situationen och möjlig lösning.
Styrelsen framhåller att de med förslaget om nytt brygghus på ny plats har velat betona två saker:
1. möjlighet att bedriva nuvarande verksamhet samt att
2. utveckla nuvarande verksamhet
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Klubben måste också kunna garantera trygghet för medlemmar med någon form av avskärmning.
Stadens ansvar för eventuell nybyggnation har övergått från Fastighetskontoret (som har
lönsamhetskrav) till Idrottsförvaltningen (som inte har lönsamhetskrav). Avskrivningstiden för
idrottsförvaltningen är ca 30 år. Byggkostnad för hus, brygga med mera har uppskattats till ca 5 mkr
av staden och därtill tillkommer kostnader för projektledning med mera, ca 2 mkr, dvs totalt ca 7
mkr. Diskussioner med Staden om de ekonomiska förutsättningarna kommer att fortsätta under de
närmaste veckorna.
Flera medlemmar betonade vikten av att gentemot staden betona behovet av expansionsmöjligheter
så att klubben inte begränsar möjlighet till ytterligare medlemsintag. Detta bör även ligga i Stadens
intresse. Frågan om att äga eller hyra togs också upp av flera medlemmar. Styrelsen konstaterade att
det finns många olika parametrar, men även en möjlighet att diskutera en mellanform där klubben
eventuellt bekostar och därmed skulle äga delar av nybygget.
Mötet beslutade att ge styrelsen mandat att fortsätta planera i riktning mot ett nytt brygghus på
ny plats (med de förutsättningar som beskrivits i skrivelsen).
§10:3 Medlemsintag för 2016
-Medlemsintag för 2016: Roland Svensson ger en kort sammanfattning av 2015 års kurser. Det stora
medlemsintaget krävde mycket administrativa arbetsinsatser inom styrelsen och arbetssättet
behöver därför ses över inför årets intag. Även en annan administratör/ansvarig efterfrågas.
Diskussion fördes kring ambitionsnivå för intag av nya medlemmar genom kurs då efterfrågan är
fortsatt hög men förutsättningarna skiljer sig i år jämfört med 2015. Klubbhuset användes då till
teorigenomgångar men den möjligheten finns inte i år. I likhet med tidigare år föreslås styrelsen att
utse någon kursansvarig som får ansvar att se över upplägg och utforma arbetet utifrån antalet
sökande och möjliga instruktörer.
§11

Behandling av motioner

Motion av Jens Bond om avgiftshöjning med 300 kr och samtidigt öka rabatten för arbetsinsats.
Motionären presenterar motionen och styrelsen svarar att man återkommer till frågan om avgifter
under punkt 12 på årsmötet. Motionen anses därmed besvarad.
Motion av Christian Poignant med förslag om separata tävlingsklasser för 520 cm kajaker och surfski.
Motionären presenterade förslaget närmare.
Årsmötet beslutade i enlighet med motionen. Styrelsen/tävlingsansvarig får i uppdrag att utarbeta
detaljer kring detta.
§12

Fastställande av avgifter

Avgifterna fastställdes till oförändrade men årsmötet beslutade att utvidga rabattsystemet i enlighet
med Jens motion med upp till 2*300 kr, dvs antingen 300 kr eller 600 kr i rabatt för, av styrelsen
godkända, aktiviteter.
§13

Val av ordförande på ett år

Magnus Oldenburg valdes om som ordförande.
§14

Val av tre styrelseledamöter för två år
3

Tre ledamöter valdes på två år: Richard Anell (omval), Nils Svensson (nyval), David Magnusson
(nyval).
§15

Val av två styrelsesuppleanter för ett år

Jens Bond och Michael Erman
§16

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

Lars Albert och Tina Ekelund
§18

Årsmötets avslutande

§19

Övriga frågor (ej beslutspunkt)

Information om att styrelsen under året kommer att påbörja revidering av stadgar - beslut kommer
att tas på nästa årsmöte.
Avtackning av avgående styrelseledamöter och suppleanter; Magnus Påhlman, Måns Engstedt, Elis
Weslien och Louise Kjellberg. Ett stort tack framfördes av klubbordförande Magnus Oldenburg till
dessa för deras fina insatser.
Kort info om kansliet ”online”, ett webbstöd som många idrottsföreningar använder. Detta kommer
att börja fungera ganska snart och alla som har en giltig mailadress kommer få ett mail med uppgifter
om hur man loggar in.
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