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KKSS Styrelsemöte 2010:05

2010-06-16 kl. 19.00

Närvarande:

Björn Almqvist

Kristofer Eklund

Mattias Strömberg

Gustav Bringby

Mårten Hellberg

Håkan Mattsson

Frånvarande:

Karolina Ehrlén (suppl)

Lotta Öhgren (suppl)

Mikko Iskanius (suppl)

1. Ordförande förklarade mötet öppnat

2. Gustav valdes till protokollförare.

3. Justering av föregående protokoll 

- Protokollet från föregående möte 2010:04 godkändes.

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

4. Ekonomi

- Ekonomin ser bra ut.

- Konto Skandiabanken – Håkan ska ge inloggningsuppgifter till Mattias.

- 4 kajaker ska säljas på auktion på tisdagsträningen den 22Juni. Mattias ser till att foto och

beskrivning av kajakerna kommer ut på nätet inför aktionen.
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5. Medlemmar och hemsida

- Script för vattennivån bortagen på hemsidan vilket har gjort att problemet med att

hemsidan varit nere ibland har försvunnit. 

6. Ungdomsverksamhet och tävlingar

- Träningshelg för ungdomar i Björbo 16-18 juli.

- Slalomtävling i Falun 24, 25 september. Ser ut som vi kan få i hopp minst ett ungdoms-, ett

dam- och ett herrlag.

- Mårten kommer hålla i en slalomklinik tisdagen den 22 juni. Kristofer skriver i kalender

och på listan. 

- Lägga upp fråga på hemsidan om vilka som vill vara med i funktionärsstaben till nästa års

tävlingar. 

- KM 18/19 september har en budget på 3000kr. 

- KKSS är tillfrågade om klubben även vill hålla i kajakkrossen i samband med SM-

tävlingarna i Dala-Floda i augusti. Vi tackar nej men kan hjälpa till med folk på plats. 

- Mälarpiraterna håller domar/funktionärskurs sista helgen i augusti

7. Kursverksamhet och klubbturer

- Fortsättningskursen 30/7-1/8  ändrad till en nybörjarkurs.

- Be Mikko skicka ut kursplanen för kurser till Styrelsen.

- Nybörjarkursen i juni blev lyckad med bra väder och entusiastiska deltagare.

- 7 personer deltog i  prova-på-paddling i juni.

- 2 Anmälda till nästa nybörjarkurs. 

- Plattformen – Delkurs i kanotinstruktörsutbildningen tillsammans med HLR, första hjälpen

och lekande Kanot. Kolla upp kursdatum för Plattformen  i höst . Önskvärt att de som gått

de andra delkurserna fullföljer utbildningen. 

8. Träningsversamhet utomhus

- Kristofer har lagt in tisdagsträningar i kalendern fram till 6e juli.

- Prova-på-paddling på tisdag den 22/6. Henrik och Mårten ansvariga.
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9. Träningsverksamhet inomhus

- Håkan tar över ansvaret för inomhusträningen

- Inomhusträningen börjar i oktober.

10. Information PR och events

- Erik Westberg kommer att hålla ett föredrag om forspaddling på Addnature kl 19

måndagen den 21 juni. Vi får komma dit och mingla och presentera klubben. Åhörare

denna kväll som är intresserade av en prova-på-paddling får rabatt hos oss. 

11. Material och utrustning (uthyrning och klubblokal)

- Kristofer har satt upp listor med uthyrningsrutiner på klubbhuset och lagt ut det på

hemsidan. 

- Uppsala har information  på sin hemsida om vad det kostar om man tappar bort eller har

sönder någon utrustning.  Nåt för oss?

- Mårten har inhandlat ungdomsutrustning för pengar vi fått genom idrottslyftet. 5 kapell, 5

paddeljackor och 5 flytvästar.

- Nya galgar ska inköpas. Kristoffer ska kolla på IKEA.

- Beslut om att vi ska ha en reparationsdag i höst. Datum ej bestämt

12. Övrigt

(1) SM i Freestyle – Lina och Mattias ansvariga.

Börjat ragga domare, domarprotokollförare och speaker. Tält + ljudanläggning ska ordnas.

(2) KM 18/19 juni. Björn, Kristoffer och Henrik ansvariga för kajakkrossen. Mårten ansvarig

för slalom. 

Kristofer lägger in det i kalendern på forspaddling.com.

Anmälan 7 dagar innan. Anmälningsavgift 150kr. Start ca 12

Val av bansträckning tas senare. 

Förslag på att ha speaker och högtalare på bron. 

Henrik har tagit fram en  excelfil  för planeringen av KM
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Söka tillstånd för KM innan sommaren. Resten görs i augusti.  

(3) Nästa styrelsemöte: onsdag 18 augusti kl. 19.00.

(4) Skicka ut årsmötesprotokoll för påskrift. Björn tar ansvaret. 

(5) Kristofer har lagt upp en picasa-sida för uppläggning av bilder från gemensamma

aktiviteter.  

(6) Kristofer ska lägga upp en databas för att kunna lägga upp protokoll mm. 

13. Restpunkter sedan tidigare möten / kommande punkter

- Se över stadgar i september

- Lotta har tagit fram ett förslag på ”kontrakt” när man hyr kajakplats där villkor mm

framgår. Vi lägger upp det på hemsidan i form av en policy i stället för kontrakt. 

- Bryggan. Björn kollar med Sfv

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

- Ett nyhetsbrev kommer att skickas ut och publiceras på hemsidan. Mattias sätter samman

och skickar på remiss till styrelsen.

- Förslag till kursgruppen: Be David S hålla en plattvattenklinik.

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

namn.)

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

beslut om vi ska delta nästa år.

Vid pennan: Gustav Bringby Justeringsman: Björn Almqvist


