HÖSTMÖTE STOCKHOLMS KAJAKKLUBB 2018-10-24
TID: Klockan 18.30 – 20:30
PLATS: LJUSTERGRÄND 5, STOCKHOLM
NÄRVARANDE: 23 MEDLEMMAR

§1

Mötets öppnande

Mötet öppnades och medlemmarna hälsades välkomna av styrelseledamot Jens Bond.

§2

Fastställande av dagordning och röstlängd

Dagordningen fastställdes i enlighet med utskickat förslag. Röstlängden fastställdes genom att
närvarolista skickades runt.

§3

Fråga om stadgeenlig kallelse

Mötet konstaterade att kallelse skett stadgeenligt.

§4

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Jens Bond valdes som ordförande och Pia Stenbeck som sekreterare.

§5

Val av två justerare, tillika rösträknare

Petter Svärd och Caroline Göransson valdes som justerare och rösträknare.

§6

Årets intag av nya medlemmar samt medlems status

SKK har under året tagit in 84 nya medlemmar, totalt har klubben 568 medlemmar vilket är 20 st fler
än tidigare år. För 2019 års medlemsintag planeras att fortsätta ta in samtliga som ansöker, förutsatt
att de får möjlighet att gå introduktionskurs. Samtliga nya medlemmar ska gå introduktionskurs.

§7

Kajakflottan – försäljning och inköp
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Nils Svensson informerade. Under året har en K2:a sålts. Klubben har köpt in en Citius 44, en Citius 39
samt nya paddlar.

§8

Lägesrapport avseende planerad nyetablering vid Smedsudden

Richard Anell informerade. En arbetsgrupp bestående av; Jens Bond, Michael Erman, Magnus
Oldenburg och Richard Anell har kontakt med staden. Ett antal möten har hållits med
Idrottsförvaltingen och Fastighetskontoret. Vi har fått ett förslag på nyetablering vid Smedsudden
som överskred vår budget. Att det blir så kostsamt beror på ett antal faktorer, bl a krävs att
handikappsanpassning görs, vilket resulterar i ett omfattande markarbete i form av ny bilväg med
vändplan samt två handikapps-parkeringar. Det är även kostsamt att dra fram vatten och avlopp
samt att ett flertal träd måste avverkas.
En stor förändring som framkommit i samtalen med staden är att vi fått besked om att vi får stanna
kvar på nuvarande plats, hotet om att vi måste flytta är därmed borta. Då klubben saknar kontrakt /
hyresavtal kommer vi nu verka för att klubben får ett avtal på nuvarande lokalisering. I och med att vi
får stanna kvar så planeras en mer omfattande renovering göras under 2019.
Processen med staden fortsätter, vi kommer fortsatt jobba på att få till en nyetablering på
Smedsudden med kostnader och hyresnivå anpassade till nivå vad klubben klarar av. Detta kan
resultera i att vi slutligen har två etableringar, nuvarande samt på Smedsudden. Det är fortfarande
oklart hur länge vi kan vara kvar på nuvarande plats. Styrelsen jobbar utifrån att vi helst är kvar på
nuvarande plats och där får till ett avtal / kontrakt i kombination med en nyetablering på
Smedsudden.

§9

Tävlingar och tävlingsresultat säsongen 2018

Jonas Sandström informerade. Öppen Kungsholmen runt; 1a plats damer, Katarina Mars. 1a plats
herrar, delat mellan Martin Nordstrand och Jacob Holst.
Öppen 500m; 1a plats damer, Katarina Mars, 1a plats herrar Jacob Holst.
520 Kungsholmen runt; 1a plats Daniel Terblanche. Inga damer deltog.
520 500m; 1a plats herr, Daniel Terblanche. 1a plats dam, Susanne Helgesson.
Fler fina tävlingsresultat som uppmärksammades var Hanna Höij som kom på 2a plats i Marathon SM
dam och Elis Westin på 1a plats Marathon SM herr.
I Stockholmscupen har SKK i år arrangerat två deltävlingar.

§10

Prisutdelning KM 2018

Katarina Mars fick pris för; klubbmästare öppen klass 500 m, samt första pris öppen klass
Kungsholmen runt.
Öppen klass Kungsholmen runt första pris delades mellan Jacob Holst och Martin Nordström.
520, 500 meter, första pris dam till Susanne Helgesson, första pris herr till Daniel Terblanche.
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§11 Övrigt
Jens Bond gratulerade Monica Gragert och Erik Perman till att de varit medlemmar i SKK i femtio år. I
och med detta kommer de f o m nästa år, 2019, att bli ständiga medlemmar. Monica gratulerades
med blommor. Erik var inte närvarande.
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Jens Bond – Ordförande

Pia Stenbeck – Sekreterare

Justeras:
Caroline Göransson

Petter Svärd
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