
KANOTKLUBBEN STRÖMSTARARNA  

KKSS Styrelsemöte 2010:04

2010-05-24 kl. 19.00

Närvarande:

Björn Almqvist

Kristofer Eklund

Mattias Strömberg

Gustav Bringby

Mårten Hellberg

Håkan Mattsson

Karolina Ehrlén (suppl)

Lotta Öhgren (suppl)

Mikko Iskanius (suppl)

Frånvarande:

-

1. Ordförande förklarade mötet öppnat

2. Lotta valdes till protokollförare.

3. Justering av föregående protokoll 

- Protokollet från föregående möte 2010:03 godkändes.

- Restpunkter som inte har tagits upp fortsätter vidare till nästa möte.

4. Ekonomi

- Genomgång av resultatredovisningen hittills. Det ser bra ut och visar på ett positivt

förväntat resultat.

- Pengar som finns på bankkontot kommer att placeras. Mattias följer upp detta.
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5. Medlemmar och hemsida

- Hemsidan nere ibland. Orsaken påstås vara ett script för vattennivån. Kristofer kollar med

Pelle om åtgärd. 

6. Ungdomsverksamhet och tävlingar

- Ungdomsträning flyttad till onsdagar.

- Träningshelg för ungdomar i Björbo i maj och juli.

- David Sandberg (KKSS) kommer att tävla för Sverige på EM i freestyle.

- Patrik Spathon (KKSS) är med i landslaget för slalom.

- KM 18/9 sept. Kristofer sätter ihop en grupp för planering.

- Mälarpiraterna har lång erfarenhet av att organisera tävlingar. De ordnar gratis kurser för

funktionärer. Mårten kollar om de kan hålla för oss.

- KKSS är tillfrågade om klubben vill hålla i freestyle-SM i Dala-Floda i augusti. Vi kan

göra det. Mattias pratar med dem.

7. Kursverksamhet och klubbturer

- Nybörjarkurs i Strömmen har ägt rum i maj. 4 deltagare. Kristofer och Mikko instruktörer.

- Icke medlemmar har deltagit på tisdagsträningar. 

- Nybörjarkurs i juni. Anmälningar finns. Mikko och David S huvudinstruktörer. Sven och

Pelle kan hjälpa till.

- Inga anmälda idagsläget till fortsättningskursen i juli.

- Anmälningar har kommit in till kursen i augusti. 

- Förslag till kursgruppen: David S hålla en plattvattenklinik.

- Klubbtur till Finland diskuterades. Mikko följer upp.

- Prova-på-paddling 2 juni.

8. Träningsversamhet utomhus

- Tisdagsträningen inlagt i kalendern

- Onsdagsträning för ungdomar kommer att läggas in i kalendern av Kristofer.

 

9. Träningsverksamhet inomhus

- Kajakerna är flyttade från badet. KKSS betalade flyttbilen som användes.
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10. Information PR och events

- 2 Laminerade affischer framtagna. Några specifika, tex till Eriksdalbadet kommer att tas

fram under sommaren. Lotta gör det.  

- KKSS har deltagit på Friluftsmässan och Kajakdagarna. Utvärdering av detta görs innan

beslut om vi ska delta nästa år.

- Bröllopet/Shake my world kommer att hålla till på Strömparteren under perioden 6-19 juni.

John Westling Paddling Stockholm träffar arrangören idag. Rapport via Björn: Paddling

Stockholm är tillfrågade om de vill ordna ex. prova-på paddling.. De ser gärna att KKSS

medverkar i så fall med bemanning. Vi kan använda Paddling Stockholms utrustning  som

finns på Strömparterren. 

11. Material och utrustning (uthyrning och klubblokal)

- Förslaget på uthyrningsrutiner godkändes och Kristofer kommer att sätta upp i

uthyrningsförrådet och lägga upp information på hemsidan.

12. Övrigt

(1) SISU utbildningsplan presenterades. Framtaget med hjälp från SISU. Se bilaga 1.

(2) Nästa styrelsemöte: onsdag 16 juni kl 19.00.

(3) ”Vinnande förening”. Vi har kommit med i SISUs utbildningsprojekt vinnande förening.
En styrelseutbildning där vi kan förbättra våra arbetsformer, jobba med mål och strategier
inför framtiden. Medlen finansierar följande:
Heldagskonferenser för styrelsen 12/9, 24/10 och 20/11.
Fri tillgång till utbildningsplatser för styrelsen och föreningens utbildningsansvarige 
på SISU Idrottsutbildarnas kursprogram under projekttiden.
Övriga utbildningskostnader som kan uppstå inom ramen för projektet tex externa 
lokalkostnader och resekostnader.
Gemensam utvärdering vid projektets slut.
Litteratur och arbetsmaterial

(4) Resekostnader vid klubbturer. Diskussion påbörjades men behöver gås igenom mer vid

senare tillfälle.

(5) Ansvariga för klubbturer till Åre blir Håkan. Norrlandsturen stryks som klubbtur.

Freestyleförbundet ordnar. Det räcker.

(6) Kontraktet för klubblokalen är 3-årigt och går ut 2011-12-31 och ändringar meddelas

senaste 9 månader innan. Dvs vi behöver se över vårat avtal med Qajaq, Sten innan det
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automatiskt löper vidare på ny 3-års period. Förslaget är att säga upp kontraktet och skriva

nytt som löper på 1 år i taget.

(7) Städning i privata förrådet + grillkväll 3 juni. Lotta ansvarar. 

(8) Nytt bastuaggregat inköpt.

(9) David H kollar vad det skulle kosta att ta fram dekaler till kajakerna.

13. Restpunkter sedan tidigare möten / kommande punkter

- Se över stadgar i september

- Lotta tar fram ett förslag på ”kontrakt” när man lämnar in sin kajak där villkor mm

framgår. Klart? 

- Bryggan. Björn kollar med Sfv

- Kontakt med Red Bull som kör ett event 4 juli ang. framtida tävlingar i Strömmen

- 5 kajaker utan ägare, aktion väntar tills Mattias kollat inbetalningar av avgifter.

- Ett nyhetsbrev kommer att skickas ut och publiceras på hemsidan.en. 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.

- Betalda medlemsavgifter kontrolleras till nästa gång. Specifikt ungdomar (Mårten

skickarnamn.)

Vid pennan: Lotta Öhgren Justeringsman: Björn Almqvist


