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KKSS Styrelsemöte 2010:03
2010-04-22 kl. 19.00

Närvarande:
Björn Almqvist
Kristofer Eklund
Mattias Strömberg
Gustav Bringby
Mårten Hellberg
Karolina Ehrlén (suppl)
Håkan Mattsson

Frånvarande:
Lotta Öhgren (suppl)
Mikko Iskanius (suppl)

1. Ordförande förklarade mötet öppnat
2. Lina valdes till protokollförare.

3. Justering av föregående protokoll
- Protokollet från föregående möte 2010:02 godkändes.
- Överlämning mellan Håkan och Mattias pågår, en del administration pågår fortfarande.
- Restpunkt om medlemsregister, obetalda medlemsavgifter, nycklar mm lämnas till nästa
möte då Mattias fortfarande inte kommer åt informationen.
- Resten ok.
4. Ansvarsområden styrelsen
- Björn ansvarar för att uppdatera ”Verksamhetsområden och ansvariga 2010” (bifogat)

5. Ekonomi
- Mattias tar över från Håkan och håller på att sätta sig in i uppgiften. Inget nytt att
rapportera förutom att det betalts ovanligt många tävlingslicenser i år.
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6. Medlemmar och hemsida
- Ett nyhetsbrev kommer att skickas ut och publiceras på hemsidan inför utomhussäsongen.
Mattias sätter samman och skickar på remiss till styrelsen.
- AddNature: Information om klubben följer med nästa utskick, dessutom får medlemmar
15% rabatt. Någon form av motprestation är utlovad, t.ex. prova på kväll för personal,
banner på hemsida eller information i KKSS nyhetsbrev.
- Medlemmar får även rabatt på Point65 (återförsäljare för bl.a. Werner). Beställningar går
via Mattias, som även sköter informationen.
- Betalda medlemsavgifter kontrolleras till nästa gång. Specifikt ungdomar (Mårten skickar
namn)
7. Ungdomsverksamhet och tävlingar
- Ungdomsträningen har pågått inomhus hela vintern och börjar nu med utomhusträning på
tisdagar.
- 4 ungdomar deltar för närvarande, det finns plats för 1-2 ytterligare
- Mårten har tagit fram en verksamhetsplan för ungdomsverksamheten där träningar, resor
och tävlingar ingår (bilaga).
- Ungdomsträningar mm ska läggas upp på hemsidan, Mårten ser till att Kristofer får
information.
- KM i slalom för ungdomsverksamheten 18/9, resten av klubben bjuds in!
- Ett öppet KM i kajak-cross genomförs 19/9, snäppet bättre än förra året! Bl.a. ska inbjudan
ut i god tid. Kristofer ansvarig.
-

Möjligheten att ordna stor och pampig tävling som på 90-talet diskuterades. Bröllop,
brorenovering och tiden är emot oss i år. Beslut att ordna kajak-cross + slalom nästa år,
Mårten och Kristofer sätter ihop planeringsgruppen.

8. Kursverksamhet och klubbturer
- En arbetsgrupp är bildad och har haft ett första möte. Medlemmar är Mikko, Gustaf, Linda,
Mats, David H.
- Kurser inkl. ansvarig är planerade och finns upplagda på hemsidan, Gustaf kontrollerar att
alla tillfällen finns med.
- Kursledarmöte 25/5 17.30 (för att diskutera upplägg och värva/informera kursledare).
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- Linda har satt ihop ett kompendium som kommer att användas.
- Kursutvärdering kommer att tas fram av gruppen.
- 4 anmälda till första nybörjarkursen 7-9 maj, Kristofer & Mattias ansvarar
- Mårten föreslog ”Styrketräning för paddling” på gym. Kommer att planeras in i höst.

- Lekande kanot är spikat 12-13 juni, plats för 5-10 deltagare, främst instruktörer på våra
kurser

- Arbetsgruppen upplever att det är rörigt med planering av klubbturer. Viss rörighet på
spontana resor är en del av charmen, men det bör styras upp något på ”klubbresor”. En
ansvarig per resa utsågs och Gustaf ser till att det skrivas ut på hemsidan.
o Valborg i Björbo – Björn
o Ljusnanfestivalen – Lina (som straff för förra årets smitning)
o Åre – Håkan
o Norrlandsturen
o Höstlek
o Kräftskiva
- Idéer på utlandsresa diskuterades och kommer eventuellt planeras av Mattias

9. Träningsversamhet utomhus
- Tisdagsträningen drar igång officiellt 4 maj. Information inklusive ansvarig finns på
hemsidan.
- Olika teknikövningar/teman diskuterades, inget beslutades

10. Träningsverksamhet inomhus
- Sista inomhusträningen för säsongen onsdag 28/5.
- Gustaf ansvarar för att planera flytt av kajaker.

11. Information PR och events
- Kajakdagarna är den 7-9 maj. Lotta och Mikko ställer upp delar av dagen, men vi behöver
mer folk. Björn skickar ut förfrågan på listan. Lotta fixar affisch (Kristofer erbjuder sig att
skriva ut om det behövs)
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- Övrig PR och information diskuterades (kontakt med lokalpress, ny broschyr, dela ut info
när vi paddlar i strömmen, etc), ett beslut om inriktningen på klubben och ambition med
kommunikationen måste fattas först. Bör göras av en större grupp.
- Midnattsloppet är samma helg som SM, vi får tyvärr tacka nej till att ställa upp med
funktionärer i år. Henrik får däremot gärna skicka ut förfrågan på listan.

12. Material och utrustning (uthyrning och klubblokal)
- Kristofer har påbörjat en justering av priser för uthyrning, han uppdaterar info och
blanketter samt sätter upp uthyrningslista i hyrförrådet.
- En inventering av utrustning görs innan resan till Björbo. Redan nu beslutas att
våtdräktsjackor och flytvästar köps in inför första kursen.

13. Övrigt
- Mattias skickar in ansökan om bidrag från idrottslyftet och om kurslitteratur från SISU
samt upprättar en utbildningsplan via SISU
- Mattias kollar upp och vidarebefordrar information om ”Vinnande förening”.
- En ordentlig städdag med ombyggnationer och grillning planeras senare i sommar.
- En uppsnyggning innan utomhusträning och kurser påbörjas genomförs tisdag 28/5, Gustaf
ansvarar och bjuder in.
- Bastuaggregatet håller på att ge upp. Beslut om att köpa ett nytt. Björn fixar.
- 5 kajaker utan ägare, aktion väntar tills Mattias kollat inbetalningar av avgifter.
- Det är trångt i förrådet. Håkan kollar uppsägningstid med Qajaq Sweden, eventuellt kan
det vara mer lönsamt att hyra ut fler kajakplatser istället. Inget beslut fattas förrän vi ser att
vi täcker intäktsbortfallet, än så länge har vi aldrig nekat någon en kajakplats.
- Avloppet är fixat!

16. Restpunkter sedan tidigare möten / kommande punkter
- Se över stadgar i september
- Överlämning mellan Håkan och Mattias pågår, en del administration pågår fortfarande.
- Medlemsregister, obetalda medlemsavgifter, nycklar mm
- Lotta tar fram ett förslag på ”kontrakt” när man lämnar in sin kajak där villkor mm
framgår. Klart?
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- Håkan kollar försäkring till nästa möte. Klart?
- En dörrmatta behöver köpas in till klubblokalen. Björn fixat.
- Uthyrningslista behövs. Kristofer tar fram ett förslag till nästa möte. Klart?
- Inriktning för klubben
- Bryggan. Björn kollar med Sfv
- Kontakt med Red Bull som kör ett event 4 juli ang. framtida tävlingar i Strömmen
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