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Kanotklubben Strömstararna 

Verksamhetsplan för kalenderåret 2016 
 

Styrelsens förslag till årsmötet 2017-02-23 

 

 

 

 

 

Verksamhetsområden -  mål och förslag på aktiviteter för 2017 
Medlemmar 

Mål: Att verka för att behålla kursdeltagare som medlemmar och ha en positiv medlemsutveckling 

över tid. 
 

Under 2017: 

 Skapa förutsättningar för att de som går våra kurser fortsätter paddla. 

 Verka för att mer erfarna medlemmar utvecklas som paddlare genom att arrangera och delta på 

paddlingar med högre svårighetsgrad. 
 
 

Ekonomi och administration 

Mål: Ha en trygg ekonomi som en stabil bas för vår verksamhet 

 

Under 2017: 

 Aktivt söka bidrag för vår verksamhet genom t.ex. Idrottslyftet, SISU 

 Verka för att hitta alternativa inkomstkällor, som uthyrning av lokal och utrustning. 

 Ha en aktiv och regelbunden uppföljning av vår ekonomi. 

 Förbättra administrationen av medlemsregister, avgifter och rapporter. 

 

Kursverksamhet 

Mål: Att erbjuda kurser av hög kvalitet i forspaddling och eskimåsväng. 
 

Under 2017: 

 Genomföra 3 grundkurser, 2 prova-på-paddlingar och 3 eskimåsvängskurser. 

 Aktivt följa upp kurserna i form av erfarenhetsutbyte mellan instruktörer, kursrapporter och 

liknande. 
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Utbildning 

Mål: Verka för att utbilda medlemmar, funktionärer och instruktörer. 
 

Under 2017: 

 Söka medel från Idrottslyftet till ledarutbildning. 

 Utveckla vårt samarbete med SISU i utbildningsfrågor.  

 Styrelseutbildning: Målstegen och administration  

 Skicka 2-4st medlemmar på SKF Forsinstruktör 1 

 Skicka 2-4 medlemmar på SKF Uppdatering Lic Forsinstruktör. 

 Arrangera HLR och utbilda 2-4 medlemmar i SKF Grundläggande säkerhets och 

räddningstekniker kanot    

 Examinera medlemmar och ledare i Paddelpasset grön och blå nivå 

 Utbilda styrelse och funktionärer 1-2st i admin Idrottonline 
 
 

Klubbturer 

Mål: Att erbjuda organiserade paddlingsresor med tydlig inriktning för alla medlemmar oavsett 

paddlingserfarenhet, med särskilt fokus på nybörjare. 
  

Under 2017: 

 För att fånga upp nybörjarpaddlare och de som har gått nybörjarkurser, arrangera ”Rookie-turer”, 

i möjligaste mån arrangeras dessa i anslutning till nybörjarkurser.  

 Arrangera turer med teman typ familje- och tjejpaddling.   

 Ordna 2-3 klubbturer under säsongen.  

 Arrangera/delta på turer med högre svårighetsgrad och inriktning för att utveckla och engagera 

mer erfarna paddlare. Exempelvis flerdagars creeking-tur, Week of waves, resa till Korsika.  
 
 

Klubbaktiviteter 

Mål: Att verka för att skapa en välkomnande stämning i klubben. 
 

Under 2017: 

 Ordna medlemsaktiviteter som temakvällar, lärgrupper filmvisningar eller liknande. 

 Ordna två städ- och reparationsdagar, en på våren och en på hösten 

 Arrangera en KKSS-dag 

 Genomföra traditionella aktiviteter såsom Luciapaddlingen 
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Klubbhuset 

Mål: Att underhålla och utveckla vårt klubbhus.  
 

Under 2017: 

 Fortsätta att hyra ut klubbhuset om tillfälle ges samt skapa regler för detta. 

 Bilda en grupp som ansvarar för uthyrning, underhåll, utveckling av klubbhuset 

 Skapa en god kontakt med ansvariga på Statens Fastighetsverk, vår hyresvärd. 

 Upprätta en underhålls- och renoveringsplan för klubbhuset. 
 
 

Tävling 

Mål: Att jobba för att KKSS är en aktiv klubb i tävlingssammanhang på nationell nivå. 
 

Under 2017: 

 Fortsätta sponsra ungdomsgruppen med tävlingsavgiften 

 Verka för att ha deltagare i alla discipliner på Fors-SM 
 
 

 

Klubbträning 

Mål: Att erbjuda medlemmar regelbunden och delvis ledarledd träning.  
 

Under 2017: 

 Genomföra klubbpaddling utomhus en gång i veckan från början av maj till slutet av oktober

 Utse ansvariga för klubbpaddlingarna

 Genomföra temapass på minst två klubbpaddlingstillfällen 

 Erbjuda möjlighet till inomhuspaddling i Eriksdalsbadet varannan vecka från oktober till april 

 Fortsätta samarbetet med BKK om träningstider, kajaker och utrustning för inomhusträning  
 
 

Arrangemang 

Vi kommer inte att arrangera några tävlingar under 2017 
 
 

Hemsida 

Mål: Att ha en aktiv och uppdaterad hemsida som speglar samtliga verksamheter i klubben. 

 

Under 2017: 

 Behålla och utveckla hemsidan som klubbens främsta infokanal för medlemmar och intresserade 

 Fortsätta med den höga aktiviteten på vår Facebook-sida 

 Ha en hög driftsäkerhet 
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Marknadsföring & PR  

Mål: Att få deltagare till våra kurser. Info om klubbens verksamhet 

 

Under 2017: 

 Annonsering facebook för våra kurser. Aktiv facebook och uppdaterad kursinfo hemsida.  
 

 

 

 

 

 

Klubbutrustning 

Mål: Att arbeta för att ha tillgång till ändamålsenlig och säker utrustning till våra kurser och 

medlemmar. Att ha 10 kompletta forsutrustningar. 
 

Under 2017: 

 Köpa in utrustning enligt plan 

 Söka medel från Idrottslyftet för inköp av utrustning till ungdomsverksamheten 

 Vårda och laga trasig utrustning 

 Inventera utrustning som används under inomhussäsongen 

 Sälja utrustning som inte används 
 
 

Övrigt 

 Arbeta för att rusta upp och bygga ut slalombanan i samarbete med SFV  

 Skapa rutiner för uthyrning kanotplatser som ger överskådlighet och förenklar administration.  


