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Närvarande:

Björn Almqvist

Kristofer Eklund

Mikko Iskanius (suppl)

Mattias Strömberg

Lotta Öhgren (suppl)

Håkan Mattsson

Frånvarande:

Gustav Bringby

Mårten Hellberg

Karolina Ehrlén (suppl)

1. Ordförande förklarade mötet öppnat

2. Lotta valdes till protokollförare.

3. Justering av föregående protokoll 

- Protokollet från föregående möte 2010:01 2010-02-09 godkändes.

- Restpunkt om ungdomspolicy flyttas till nästa möte 2010:03. Lotta pratar med Mårten om

detta.

- Restpunkt om medlemsregister, obetalda medlemsavgifter, nycklar mm tas upp på dagens

möte.

- Resten ok.

4. Firmatecknare

- Mattias och Håkan ordnar med adressändring och skickar in det underskrivna konstituerande

protokollet till postgirot, Skandiabanken samt Folksam försäkringar.
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- Mattias adress används genomgående som KKSS klubbadress, dvs Klubben Online mfl

ändras till Mattias som adress och kontaktperson.

5. Styrelsemöten 2010

- Möte 3: 21 april kl 19.00 (med reservation för kollission)

- Möte 4: 24 maj kl 19.00 

6. Ansvarsområden styrelsen

- Bifogat dokument ”Verksamhetsområden och ansvariga 2010” uppdaterades. En del namn

stannade som förslag pga att alla inte var närvaranden och skall stämmas av på nästa möte.

- Information om klubben följer med nästa utskick från AddNature 

- Information om klubben följer med nästa utskick från Caroline Dewoon

Thorén/kanotförbundet.

7. Ekonomi

- Mattias tar över från Håkan och håller på att sätta sig in i uppgiften. 

- Mattias fakturerar Midnattsloppet och Sania.

8. Medlemmar och hemsida

- Mattias är ansvarig för medlemsregistret och följer upp inbetalningar för medlemsavgifter,

nyckelinnehav odyl. 

- AddNature behöver medlemsregister i enklaste form för att kunna hantera rabatten för

medlemmar vid betalning. Mattias skickar en till Zindy.

- Mårtens ungdomar finns inte listade som medlemmar. Mårten tar upp detta med Mattias.

- Styrelsen föreslår att man tar fram ett ”kontrakt” när man lämnar in sin kajak där villkor mm

framgår. Lotta tar fram ett förslag till nästa möte.

- Vad har vi för försäkring? Håkan kollar upp till nästa möte.

- Obetalda avgifter för kajakplatser får bero. Påminnelse måste komma ut tidigare från KKSS.

- Kajakplatslistan uppdaterad.

- Oidentifierade (och obetalda) rensas och säljs ut på nästa städdag.
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9. Kursverksamhet och klubbturer

- Mikko är huvudansvarig för kurser mm och tänker sätta ihop en arbetsgrupp och ha ett möte

med dem.

- Önskemål från styrelsen till arbetsgruppen: Ta fram en kursutvärdering, anordna

säkerhetsdag, introduktionsdag för nya medlemmar (förslag 4maj), prova-på-paddling på

första tisdagsträningen i maj

- Nybörjarkursen 7-9 maj: Kristofer ansvarar för kursen. Mattias har tagit emot anmälningar.

- Nybörjarkursen 4-6 juni: Mikko ansvarar för kursen.

- Rollkurs 14+28 april: Kristofer är instruktör och ser till att det finns fler instruktörer efter

behov (Henrik B och Linda F?). Mattias har tagit emot anmälningar.

- HLR-kurs: Prel bokat till 8 april. I första svängen till för instruktörer. Ev flyttas datumet

framåt.

- Prova-på-kurs i Strömmen 11 maj: Kl 18.00, 200 kr, anmälan senast dagen innan. Mikko

följer upp.

- Mikko lägger upp info om kurser på Utsidan, Facebook mm.

- Håkan kommer att hålla 2 tillfällen för Friluftsfrämjandet med prova-på-paddling i

Strömmen. Han återkommer om datum och om han behöver hjälpinstruktörer. Det kommer att

generera en mindre intäkt till klubben.

10. Träningsversamhet utomhus

- Tisdagsträningen drar igång officiellt 4 maj. Kristofer lägger upp information på KKSS.

 

11. Träningsverksamhet inomhus

- Rollningskurserna har varit populära och en extrainsatt kommer att hållas. Se punkt 9.

- Lotta kollar med Morten vem som är ansvarig från BKK efter Kicki.

 

12. Information PR och events

- Kajakdagarna är den 7-9 maj. Lotta funderar på om hon är kvar i stan och kan representera

KKSS den dagen. Lotta kollar med Sten vad som gäller i så fall. Vi kan använda tillfället till

att informera om kurser och prova-på-dagar. 

- KKSS har fått en förfrågan om att delta i Vildmarksmässan i Norrtälje men tackar nej. Björn

kontaktar dem.
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- Viktoria och Daniel gifter sig den 19 juni. Något som vi kan dra fördel av eller bör känna

till?

- Broreparationerna kommer att hålla på denna säsong. Kristofer kollar vad det kan innebära

för vår tänka tävling.

13. Material och utrustning (uthyrning och klubblokal)

- Uthyrningsrutinerna bör ses över.

- Uthyrningslista behövs. Kristofer tar fram ett förslag till nästa möte. 

- En dörrmatta behöver köpas in till klubblokalen.

14. Ungdomsverksamhet

- Mårten presenterar detta på nästa möte.

- Mårten tar fram en budget för ungdomsverksamheten.

15. Övrigt

- Stadgar behöver ses över. Vi spar detta till hösten. Tills vidare upp på restlistan.

- Samarbete med Paddling Stockholm. John har kontaktat Mikko och vill höra om samarbete

och få kostnadsförslag på hyra av utrustning. Förslag från styrelsen ca 500-600 kr för bastu

och 200 kr/pers för hyra av utrustning. Mikko tar med förslaget och kommer överens om det

med Paddling Stockholm. Viktigt är att det går att samordna med klubbverksamheten. De får

kontakta styrelsen i god tid innan så att vi kan samordna.

- YLE har kontaktat Mikko och vill göra en film med Mikko som instruktör och samtidigt

hyra utrustning från klubben. Mikko lämnar kostnadsförslag till dem, ca 2000-3000 kr.

- Städdag föreslås i juni och tas upp på nästa möte.

16. Restpunkter sedan tidigare möten / kommande punkter

- Se över stadgar i september

Vid pennan: Charlotta Öhgren Justeringsman: Björn Almqvist


