
Kanotklubben Strömstararna

- Förvaltningsberättelse för kalenderåret 2013 -

KKSS gjorde 2013 ett positivt ekonomiskt resultat på drygt 17 000 kr. Det är fjärde året i rad 
som klubben uppvisar positiva siffror vid årsbokslutet. De största intäktsposterna är 
medlemsavgifter, kursavgifter och hyra för kanotplatser. 

Den största fasta utgiften är klubbhuset med hyra och el, hyran indexregleras varje år. Övriga 
fasta avgifter inkluderar hyra av Eriksdalsbadet, avgifter till Svenska kanotförbundet och 
försäkring. Våra rörliga utgifter inkluderar inköp av utrustning, kursomkostnader, utbildning av 
ledare, tävlingsarrangemang, reparation/underhåll av klubbhuset, tävlingsavgifter/licenser och 
reklam. 

Även om intäkterna från kurserna skulle minska eller utgå har klubben relativt goda ekonomiska 
förutsättningar. Intäkterna från kurserna bekostar våra rörliga utgifter, medan medlemsavgifter 
och kanotplatshyra täcker upp för hyra och el. Detta förutsatt att medlemsantalet ligger kvar på 
samma nivå som idag. 

Kurserna är dock vår möjlighet att utveckla klubben ytterligare och det förutsätter att vi har 
medlemmar som ställer upp som ledare och hjälper till på våra kurser. 

De senaste fem åren har klubben sökt och beviljats medel ur SKF:s del av Idrottslyftet. 
Pengarna har använts framför allt till utbildning samt inköp av utrustning för vår 
ungdomsverksamhet. Även under 2014 finns möjlighet att söka pengar ur Idrottslyftet.

KKSS har ett fritt eget kapital på ca 308 000 kr (exklusive årets överskott) och fonderade medel 
på 70 000 kr. Klubben har inga lån och står alltså väl rustad inför framtiden. 

Medlemmar

Vid årsskiftet hade klubben 144 medlemmar, varav ca 50 familjemedlemmar. Vi har ökat 
medlemsantalet något de senaste åren men även om tillströmningen är bra så har vi ett relativt 
stort bortfall. I våra grundkurser ingår medlemskap men långt ifrån alla som går kurserna förnyar 
sitt medlemskap nästkommande år. 

Klubbhuset

KKSS hyr klubbhuset av Statens Fastighetsverk (SVF) med en kontraktstid på 3 år. Kontraktet 
förlängdes januari 2014 och löper ut den sista september 2017. I nuläget har vi inga indikationer 
på att SFV har andra planer för huset än att hyra ut till KKSS. 

Klubben har under början av 2014 genomfört en ombyggnad, renovering av pentry/kök till en 



kostnad av ca 20 000kr. Denna kostnad kommer att belasta nästa års resultat. 

Närområdet

Projekt nya slussen innebär ändringar av vattenregleringen av Mälaren. Det påverkar hur 
avtappningen kommer att göras. Den sluss som byggs nu kommer att ha mycket större 
kapacitet att släppa ut vatten än nuvarande och tanken är att den ska vara primär avtappning 
när nya slussen är klar. För närvarande är det primära avtappningsstället Norrström. 

Enligt Slussenprojektets planer som nyligen godkänts i miljödom så kommer det att släppas 
vatten genom Riksbroluckan i oftare än idag. Däremot kommer dagar med maxflöde, över 
100m3/s, i Norrström att minska från 120 till ca 100 dagar. 

KKSS har i egenskap av sakägare lämnat in synpunkter på den ändrade avtappningsordningen 
i samband med det samrådsmöte som hölls hösten 2010. Slussenprojektet har beaktat våra 
synpunkter till en del. Från början var planen att Norrström större delen av året skulle avtappas 
med endast ca 40m3/s.

Beträffande vågprojektet i nya slussen, där Stockholm Subsurfers och KKSS skrivit en inlaga 
med idéer om vad en surfbar våg skulle innebära för sporten och för Slussen som attraktion, så 
informerade projektledningen i höst 2013 om att modellförsök gjorts med att skapa en surfvåg i 
slusskanalen. 

Det verkar genomförbart och projektledningen är positiv. Om det blir verklighet så kommer det 
att bli en survåg i slusskanalen på ca 2m höjd. Nackdelen som vi och Subsurfers ser det är att 
slusskanalen används för att slussa båtar en stor del av året maj-september och svårt för oss 
att använda anläggningen den tiden. 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

Från balanserad vinst/förlust 307 998,29
Från årets vinst/förlust 17 612,91
Totalt 325 611,20

Disponeras enligt följande:

Materialfond 0,00
Reparationsfond 15 000,00
I ny balansräkning balanseras 310 611,20
Totalt 325 611,20


