HÖSTMÖTE STOCKHOLMS KAJAKKLUBB 2016-10-19
TID: Klockan 18.30 – 20:30
PLATS: Klastorpsskolans matsal
NÄRVARANDE: 32 medlemmar
§1

Mötets öppnande

Efter en halvtimmes fika började mötet ca 18:30.
§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

Magnus Oldenburg valdes som ordförande och Roland Svensson som sekreterare.
§5

Val av två justerare, tillika rösträknare

Bengt Nilsson och Charlotte André valdes som justerare och rösträknare.
§6

Rapport från introduktionskursen

Jens Bond gav lite information om kurs och medlemsintag. Under 2016 har 50 nya medlemmar tagits
in via introduktionskursen samt ytterligare ca 20 erfarna paddlare via direktintag. Kursen har
kontinuerligt kortats ner under senare år för att nu bestå av tre tillfällen. Ca 10-15 av alla sökande
kunde ej erbjudas plats på årets kurs. Ingen uppföljning har gjorts av hur många av de nya som aktivt
paddlar. Ett förslag till nästa år är att klubben lägger upp en nybörjargrupp på facebook redan från
starten för att på så sätt skapa ett forum för att hitta paddelkompisar.
§7

Antal medlemmar

Richard Anell informerade om att SKK nu har 500 medlemmar varav ca 10 ständiga medlemmar och
ca 30 stödmedlemmar. Medlemsantalet har ökat med ca 50 medlemmar under 2016.
§8

Genomgång av renovering och underhåll som gjorts (fixardagar mm)

Richard Anell och Jens Bond gick igenom diverse renoverings- och underhållsarbeten som gjorts
under året. I frånvaro av klubbhuset har arbetet fokuserats på brygganläggningen. Brygghuset samt
boden har målats om i rätt grön färg. Boden är nu dessutom helt inredd och isolerad med ett litet
omklädningsrum, klädhängare, element och handdukstork. En låsbar dörr har installerats. På
fixardagen genomfördes återkommande sysslor såsom att jobba med kajaker samt att städa, räfsa
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och kratta. Gymmet som under sommaren placerats i pentryt har plockats ner och ligger i containern,
som nu är uppdelad i en kajakdel och en förrådsdel. Kajakskjulet ner mot vattnet är uppstagat med
betongfundament. Dessutom har klubben lämnat in en bygganmälan, som ger möjlighet att bygga
om kajakskjulet till våren, för att på så sätt få plats med ytterligare 8 kajaker. Slutligen påminde
Richard om att det är nolltolerans på att lämna kvar kläder i omklädningsrummen. Ordförande
Magnus delade ut flitpris till Johan Grundin, Katarina Mars, Christian Poignant, Monika Gragert,
Petter Svärd, Sven Jansson, Richard Anell och Jens Bond för deras arbetsinsatser.
§9

Kajaknytt - försäljning, gjorda inköp och planerade inköp

Nils Svensson berättade att klubben under 2016 sålt 5 surfskis (två Fenn XT, två Epic V10 samt en
Epic V7) och köpt 5 (en V8, två V8 Pro, 1 V10 sport och 1 V10) med en sjätte på gång (en EPIC V12).
Två av de inköpta surfskina var begagnade men så gott som i nyskick. Nils konstaterade att vi nu har
ett brett sortiment av surfskis, alla av märket EPIC. Klubben har även sålt en K2a (Neumann) och tre
K1or (1 Kåre och två Tracer). Enligt loggböckerna har under perioden januari – oktober 1,656
paddelturer bokförts varav 43% med surfski, 50% med Coastline/Coastrunner, samt 7% med övriga
K1 motionskajaker. Klubben bör därför se till att Coastline/Coastrunners är i gott skick samt fundera
på balansen mellan dessa och övriga motionskajaker. Vi har idag drygt 40 klubbkajaker och
målsättningen är att det ska finnas bra klubbkajaker att låna för både nybörjare och mer erfarna
kanotister. Mötet diskuterade kort hur man kan inspirera medlemmar till att gå vidare från CL/CR till
rankare motionskajaker eller till surfskis. Möjligheten till att skapa en digital loggbok eller app
diskuterades också, samt att om möjligt införskaffa fler ställbara paddlar vad gäller längd och vinkel.
Nya flytvästar med grenrem och i väl synliga färger har införskaffats.
§10

Rapport om brygghus/nybygge

Magnus Oldenburg drog status kring planerna för ett nytt brygghus i viken nedanför gamla
klubbhuset samt visade några skisser på hur nybygget skulle kunna se ut. Ansvaret för klubbens
byggplaner överfördes från Fastighetskontoret (FK) till Idrottsförvaltningen (IF) i början av året.
Därefter hände ingenting fram till september, då IFs chef till sist blev informerad om situationen och
beslutade att tillsätta en projektledning och börja planeringen. Förhoppningen är att en
projektledare ska vara tillsatt under oktober/november. Magnus gick även igenom en del av
bakgrunden till behovet av ett nybygge:
1. Varför nyetablering? Klubben måste se långsiktigt, dvs hur vi kan säkerställa att klubben kan finnas
kvar på en bra plats med goda förutsättningar flera generationer fram i tiden. Där ingår behovet av
goda hygieniska förhållanden kring exempelvis dusch och omklädningsrum, sociala ytor, samt att SKK
(som alla kajakklubbar) behöver ett eget gym med fokus på paddling. Mötet föreslog att klubben bör
försöka säkerställa så många kajakplatser som möjligt i ett nybygge. Behov av bastu samt en verkstad
med värme betonades också. Ane Lohse berättade att hennes arkitektkontor BAU skulle kunna
erbjuda stöd vad gäller att göra beräkningar på dagsljus och solfaktor för att därigenom ge förslag på
eventuella ändringar.
2. Varför inte rusta det befintliga bygget? När vi började titta på behovet av renovering/nybygge för
flera år sedan konstaterades att SKK inte har något avtal på marken. Alla eventuella investeringar i
befintligt brygghus nu riskerar därmed att gå förlorat om vi inte får ett långsiktigt avtal för marken,
vilket sannolikt kräver en ändrad detaljplan. Ett detaljplanearbete uppskattas till 3-5 år i bästa fall.
Om detaljplanen ändras till vår fördel måste vi ändå söka bygglov för ett större brygghus, förslagsvis i
två våningar. Om bygglov beviljas finns dock risken att Staden vill öppna upp så allmänheten har
tillgång till strandlinjen, med minskad säkerhet och trygghet som följd. Däremot är tomten i viken
enligt detaljplanen byggmark, och därmed kan man relativt enkelt även få bygglov.
En diskussion följde om huruvida klubben skulle kunna behålla nuvarande brygganläggning för exvis
kajakförråd även om en ny brygganläggning byggs i viken. Det skulle dels ge möjlighet till fler
kajakplatser, något som är starkt efterfrågat och därmed också bättre ekonomi för att kunna hantera
hyran för en ny brygganläggning. Mötet diskuterade också gränsdragning mellan SKK och SSS, bland
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annat för att säkerställa att det inte blir för trångt inne i viken. Men eventuella förhandlingar mellan
IF, SSS och SKK kommer först att kunna påbörjas när projekteringen kommer igång.
3. Är det inte bättre att äga än att hyra? Magnus konstaterade att IF numer ogärna upplåter mark till
idrottsklubbar som i sin tur ska bygga. Deras erfarenheter kring ex.vis underhåll är inte enbart
positiva. Dessutom kostar det att bygga och äga. IF är inte vinstdrivande (till skillnad från FK) vilket
gör att vi kan hoppas på rimliga hyror. Klubben uppskattar att vi skulle kunna klara av en årshyra på
ca 200,000 kr utan att behöva höja medlemsavgifterna.
§11

Förslag på revidering av stadgar

Richard redovisade förslag på revidering av stadgar. I enlighet befintliga stadgar kommer styrelsen
lägga fram ett sådant förslag till beslut på årsmötet 2017. Orsaken till revideringen är att vissa delar
av stadgarna är omoderna samt att klubben regelmässigt bryter mot vissa paragrafer. I huvudsak
gäller revideringen fyra områden:
1. att modernisera språkbruket.
2. att minska antalet styrelsemedlemmar. I dag skall styrelsen enligt stadgarna bestå av 9 personer
(varav två suppleanter). Enligt förslaget kommer styrelsen som minst bestå av 5 personer (varav en
suppleant) och som mest av 8 personer (varav två suppleanter).
3. att göra styrelsen mer flexibel vad gäller ansvarsposter. Idag finns sju specificerade poster i
stadgarna. Förslaget är att de fasta posterna enbart kommer att vara ordförande, kassör och
sekreterare.
4. att det kommer att krävas två ordinarie medlemsmöten för att kunna ändra stadgarna. Idag krävs
enbart ett årsmötesbeslut.
I diskussionen som följde konstaterades bland annat att (i) flexibiliteten vad gäller styrelsens storlek
och sammansättning ställer höga krav på valberedningen, (ii) det kan finnas en risk med att ha en
alltför liten styrelse, (iii) en något mindre styrelse med färre ansvarsposter kan uppmuntra till att mer
arbete sker utanför styrelsen, samt (iv) att det är viktigt att följa Riksidrottsförbundets (RF)
rekommendationer. Vad gäller det senare konstaterade Richard att en sådan paragraf inkluderats i
förslaget, dvs att till stöd för styrelsens arbete ska först och främst stadgarna gälla, därefter RFs och
Svenska Kanotförbundets riktlinjer, därefter SKKs långsiktiga programförklaring. Richard informerade
att förslaget kommer att läggas upp på hemsidan i god tid före årsmötet för att medlemmar ska
kunna läsa igenom och vid behov komma med ändringsförslag i god tid före årsmötet.
§12

Tävlingar/träning och resultat från årets säsong

Magnus konstaterade att klubbens medlemmar har utmärkt sig på flera håll och att speciellt Hanna
Höij har stått för många väldigt fina placeringar. Hanna Höij kom 4:a i elitklassen på surfski-EM samt
tog guld på surfski-SM, där Jens Bond och Martin Nordstrand tog silver i SS2. Willem van Riet kom
tvåa i K2 (H70) på Maraton-VM samt tvåa i Maraton-SM (H70). Hanna tog även ett brons i elitklassen
på Maraton-SM samt kom tvåa i elitklassen på Dalslands kanotmaraton. På Seamasters surfskitävling
kom Hanna etta i damernas elitklass och Martin Nordstrand 4:a i herrarnas elitklass. Jens Bond (H40)
och Elis Weslien (H35) vann sina respektive klasser i Göta Kanalloppet. På Kalmar Surfski Wave
Challenge kom Sofia Borg fyra och Martin Nordstrand femma i respektive klass.
§13

Prisutdelning KM

På KM Kungsholmen runt vann Martin Nordstrand herrarnas K1-klass, Jens Bond herrarnas SS1-klass
och Ane Lohse damernas SS1-klass. På KM 500 meter vann Petter Svärd herrarnas K1-klass, Martin
Nordstrand herrarnas SS1-klass samt Katarina Mars damernas SS1-klass. Bland de nya medlemmarna
vann Katarina Mars Långholmen runt dam samt Markus Larsson Långholmen runt herr. Vinnarna
gratulerades med plaketter och applåder.
§13

Övriga frågor
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Möjligheten att vinterrusta kök och omklädningsrum i brygghuset togs upp som övrig fråga. Styrelsen
tog till sig frågan men konstaterade att det kan bli kostsamt, speciellt om man därmed också vill
införa vintervatten.
STOCKHOLM 2016-10-21

Magnus Oldenburg – Ordförande

Roland Svensson – Sekreterare

Justeras:

Charlotte André

Bengt Nilsson
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