
Höstmöte Stockholms kajakklubb 
Datum: 27 oktober 2021 
Plats: Fyrverkarbacken 21 (föreningslokalen) 
 
Dagordning 

1. Mötet öppnas 
Mötet öppnas av kajakklubbens ordförande Justin Walemark. Totalt 17 medlemmar 
är närvarande vid öppnandet. 

 
2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs utan förändringar. 
 

3. Fråga om stadgeenlig kallelse 
Det konstateras att kallelsen var stadgeenlig. 

 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till ordförande för mötet väljs Justin Walemark och till sekreterare Malin Ljunggren. 
 

5. Val av två justerare 
Marie-Louise Dahl och Marianne Stahlheuer från SKKs styrelse väljs till justerare av 
mötesprotokollet.  

 
6. Rapport från årets introduktionskurser 

Marie-Louise Dahl berättar om årets introduktionskurser. Pga ombyggnationen av 
klubbhuset samt coronapandemin anpassades grupperna till mindre storlek och 
därmed behövdes fler introduktionstillfällen är vanligt. Lars Albert var head-coach 
och introduktionstillfällena har förlöpt väl. Det finns ett mycket stort intresse av att 
bli medlem i klubben. Vid släpp medlemsplatser våren 2021 tog platserna slut på 20 
sekunder. Antal nya medlemmar året 2021 var 85 fördelat på 10 
introduktionstillfällen och uppdelat på två perioder (vår/ höst).  

 
7. Antal medlemmar 

Vi är nu 559 medlemmar varav 502 är ordinarie, 31 stödmedlemmar, 24 pensionärer 
och 2 ungdomar. 

 
Mötet uttalar en vilja att ha fler ungdomar som medlemmar. I våras nekades 2 
ungdomar medlemskap. Det finns två aktuella hinder mot att ta in 
ungdomsmedlemmar.  
1) klubben har ej har utrustning anpassad för lägre vikt och paddlar för kortare 

personer. Det finns en potentiell ungdomskajak som ligger i containern. Det 
föreslås att vi ska ha 2 ungdomskajaker och 2 lämpliga paddlar som ska ligga mer 
tillgängligt för medlemmarna.  

2) Det finns en ansvarsproblematik om ungdomarna ej har föräldrar som är 
medlemmar i kajakklubben. Det vore önskvärt om det skulle finnas ett 
medlemsinitiativ att driva ungdomsträning. Styrelsen får i uppdrag att sondera 
ett ev. intresse av att driva ungdomsverksamhet. 

 



8. Kort information om ekonomin 
Erica Charbonnel berättar kort om kubbens ekonomi. Årets budgeträkning kommer 
landa kring ett nettonoll-resultat vilket är i enlighet med klubbens mål. Tidigare år 
har vi haft som mål att gå med lite vinst med tanke på bygget. Intäkterna har varit 
något större än budgeterat pga extra medlemsintag och nyinförd avgift för 
gästpaddlare. Dock har även utgifterna varit större än budgeterat, främst pga 
bygget. 
 

9. Bildspel och berättelse om ombyggnationen 
Christian Tell från styrelsen och bygg-gruppen berättar om processen med 
ombyggnationen. Richard Anell från byggruppen visar ett bildsspel om kajakklubben 
genom tiden och bygget. 
 
Det nya klubbhuset är ritat av en arkitekt vid namn Milo. Sommaren 2020 enades 
styrelsen om ett förlag på ritningar och man tog in offerter från entreprenörer.  Det 
visade sig att det skulle bli dyrare än planerat. Efter omgjorda byggritningar och 
ytterligare offerter kom bygget igång kring årsskiftet 2020/2021.  
 
I det stora hela förlöpte bygget planenligt. Byggruppen var väldigt aktiv och besökte 
klubben nästan dagligen. Under processens gång gjordes några ändringstillägg. Man 
valde bl.a. att ändra husets bjälklager från trä till betong, lägga till golvvärme och 
göra ändringar vad gäller bastun. I slutet av byggperioden blev det en del 
diskussioner med entreprenören och man valde att ta in en besiktningsman pga 
elen. Det landade i tre besiktningar av denna innan den godkändes. Byggruppen 
valde att plocka ut valda delar av elen från entreprenörens uppdrag. Huset kunde 
öppnas för medlemmarna till sommaren.  
 
Det har redan blivit en garantianmälan. Huset började luta några grader och detta 
behövde ordnas. Det som fortgår är att man ser över elen, bl.a. med anledning av 
bastun och då passar man på att se över hela elen. Mindre saker fortgår även 
parallellt bl.a. byggande av förråd, bryggan et.c.  
 

 
10. Tävlingar och tävlingsresultat säsongen 2021 

Det har varit ovanligt många tävlingar i år. I de stora mästerskapen noteras särskilt 
resultaten från Surfski SM där SKK-medlemmen Ivan Kruger vann i herrklassen och 
Emma Levemyr från västkusten vann i damklassen. I SM i K2 vann Ivan Kruger också 
brons. Stockholmscupen hade i år två vinnare från ÖKS: Niklas Westin och Jenny 
Åshammar  

 
11. Resultat KM 2021 

Vinnare av årets klubbmästerskap var Martin Nordstrand (herrklassen), Marianne 
Stahlheuer (damklassen) och Susanne Sjunnesson (rookieklassen). 

 
12. Övriga frågor 

Det kommer en fråga om tävlingar som krockar. Det är många tävlingar och svårt att 
se till att inget krockar. Christian Poignant samt SKKs styrelse är med och godkänner 



tävlingsprogrammet för Stockholm. En särskild miss var att SKKs eget 
klubbmästerskap krockade med långloppsmästaren. Datumen kommer kontrolleras 
särskilt noggrant kommande år.   
 
Mötet avslutas.  


