MEDLEMSMOTE

ru» Klockan

STOCKHOLMS KAJAKKLUBB

2020-09-06

13.00

PLATS: Bryggan, Stockholms Kajakklubb
NARVARANDE:

§1

30 medlemmar

Motets oppnande

Motet oppnades och medlemmarna halsades valkomna av styrelsemedlem Justin Walemark.
Oppnandet foljdes av en tyst minut till minne av var bortgangne stvrelseordforande
Ingemar Persson.

§2

Faststallande

Dagordningen

och rostlangd faststalldes.

§3

Fraga om stadgeenlig

av dagordning

och rostlangd

kallelse

Kallelsen godkandes.

§4

Val av ordforande

och sekreterare

for motet

Till ordf'orande for rnotet valdes Richard Anell och till sekreterare valdes Roland Svensson.

§5

Val av tva justerare,

tillika rostraknare

Susanne Fasting och Stephan Trzeciak valdes som justerare och rostraknare.

§6

Information

om ny stvrelseordforande

Valberedningen genom Elin Johansson konstaterade att klubbens stadgar inte ger nagon information
om tillvagagangssatt i samband med en ordfOrandes bortgang. I sarnrad med styrelsen har man da
valt att losa situationen genom att utse en tillfallig ordforande inom den befintliga styrelsen fram till
nasta arsmote. da klubbens medlemmar

norma It valjer ordforande.

kommer Justin Walemark att agera tillfallig ordfOrande.

1

Fram till arsrnotet varen 2021

§7

Val av nya styrelsemedlemmar

for 1,5 ar (fram till arsmotet

2022)

Sedan arsmotet i februari har Matilda Swahn avgatt och var ordforande Ingemar Persson avlidit. For
att fylla dessa platser foreslar valberedningen ett fyllnadsval av tva nya styrelsemedlemmar:
MarieLouise Dahl och Anders Unger.
Motet beslutade att val]a in Marie-Louise
1,5 ar, dvs fram till arsmotet 2022.

§8

Renoveringsprojekt,

Dahl och Anders Unger som nya styrelsemedlemmar

pa

rostning om utokad budget till 2 msek

Vid arsmotet 2020 beviljade medlemmarna en budget pa 1,25 miljoner kr for renovering av
brygghuset (eta pp ett). Tanken var att genornfora renovering i tva etapper, forst brygghuset, darefter
ovriga byggnader vid bryggan; kajakskjulet, bastun och toalett/duschhuset
vid entren (etapp tva}.
Darefter har klubben tagit in offerter och valt e~ leverantor. teverantoren har da informerat att det
blir en merkostnad i form av en extra uppstartskostnad om man skulle genornfora renoveringen i tva
etapper. Styrelsen foreslar darfor att man genornfor renoveringen i en enda etapp och darrned
utokar budgeten till totalt 2.0 miljoner kr for att aven inkludera renovering av kajakskjul, bastu och
forrad.
Styrelsen informerade att klubben har tillgangar som rnojliggor detta men att inbetalning av 2021 ars
medlemsavgifter kommer att behova tidigarelaggas och betalas in i borjan pa 2021 i stallet for, som
vanligtvis under maj rnanad. Vidare informerade styrelsen att alia privata kajaker kommer att behova
flyttas under projektet samt informerade om den generella risknivan: att vi efter genornford
renovering inte ar garanterade att kunna stanna pa platsen. Det konstaterades samtidigt att risknivan
ar densamma som tidigare, dvs. att SKKs byggnader aldrig funnits pa nagon detaljplan och att det
darrned aldrig funnits nagon garanti att kunna stanna pa platsen.
Motet beslutade att bevilja en budget pa 2,0 miljoner for renoveringen
brygghuset, kajakskjulet, bastun och toalett/duschhuset
vid ingangen.

§9

som da inkluderar

Motets avslutas

Ordforanden

avslutade rnotet. En applad och ett stort tack frarnfordes till styrelsen for deras fina

insatser.
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