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KKSS Styrelsemöte 2010:07

2010-09-22 kl. 19.00

Närvarande:

Björn Almqvist

Kristofer Eklund

Mattias Strömberg

Håkan Mattsson

Mårten Hellberg

Lotta Öhgren (suppl)

Mikko Iskanius (suppl)

Frånvarande:

Karolina Ehrlén (suppl)

Gustav Bringby

1. Ordförande förklarade mötet öppnat

2. Mikko valdes till protokollförare

3. Justering av föregående protokoll 

- Protokollet från föregående möte 2010:06 godkändes.

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

4. Vinnande förening

- En del av styrelsen var med på första Vinnande Förening-möte och  fick som hemuppgift

att formulera verksamhetsidé,  värdegrund och Vision för KKSS.

- I samband med styrelsemötet 21 Oktober ska ovanstående formuleras inför nästa Vinnande

Förening-möte 24 Oktober.
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5.Ekonomi

- Mattias undersöker placeringsmöjligheter med bra avkastning för klubbens kapital.

6. Medlemmar och hemsida

- Hemsidan funkar nu sedan strulande scriptet togs bort.

- Vi ska ha kvar gamla policyn att blir någon medlem efter 1 Oktober ingår nästa års

medlemskap.

7. Ungdomsverksamhet och tävlingar

- Slalomtävling i Falun 24-25 september, 3 ungdomar, damlag, herrlag anmälda. Bilder och

berättelse ska läggas upp på hemsidan. 

8. Kursverksamhet och klubbturer

- Höstens rollkurser 27 okt & 10 nov samt  24 nov & 8 dec och är planerade. Mikko och

Henrik tar hand om första kursen, Kristofer och Håkan andra. Vi försöker få med

hjälpledare som praktikanter.

- Kursutskottet börjar skissa på utvärdering för sommarens kurser.

- Kursutskottet börjar planera kurser 2011

- Samma pris som förra året på rollkurser, dvs 800kr för icke-medlem, 600kr för medlem.

- Höstlek i Ljusdal 8-10 oktober. Lina planerar.

9. Träningsversamhet utomhus

- Tisdagsträningen  flyttas till söndagar kl 12  fr.o.m. 3. Oktober 

- 3. oktober håller Mårten i en teknikklinik. Inställt . Anordnas eventuellt senare. 
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10. Träningsverksamhet inomhus

- Kajaker flyttas till Eriksdalsbadet 6 oktober

- Morten har anmält intresse för att hålla i poloträningar.

- Håkan fixar en lista över inomhusträningsansvariga, samt skissar på möjliga teman för

träningar, t.ex. freestyle-plattvatten-klinik mm. 

11. Information PR och events

- Klubbmästerskapet i kajakcross 19 september ordnades och gick mycket bra.

- Vårtävling i Strömmen diskuterades. Förslagsvis i slutet av april. Nackdelar: mycket annat

som händer under bästa säsongen; fördelar: bra vattenstånd. Gamla KM- och SM- gänget

planerar under hösten.

12. Material och utrustning (uthyrning och klubblokal)

- En Wavesport Diesel är beställd

- Kajaktiv har kontaktats om möjlighet att köpa begagnade kläder osv.

- Henriks gamla kajak är till salu och är av intresse för klubben.

- Klubben ska ha kvar Johan Porsbys gamla C1.

- Det är trångt i förrådet

- Rören som slalomkajakerna ligger på ska ordnas om för att få plats med flera kajaker.

- Kontraktet med Sten förhandlas om så att det blir kortare uppsägningstid. Björn kontaktar. 

- Bidraget för att renovera klubblokalen är inte aktuellt, dels för att KKSS inte har en

kontrakt för mer än 10 år, dels för att krävda egna insatser blir för stora för budgetet.

- Timer till fläkten samt belysning i förrådet har beställts. Installerat 1/10

- Lotta sätter ihop en arbetsgrupp som ska planera renoveringen av klubbens lokaler.

- Städdag 30. Oktober.

13. Övrigt

- Kristofer bestämmer ordningsregler för hyresförrådet.
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14. Restpunkter sedan tidigare möten / kommande punkter

- Se över stadgar 

- 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

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

och skickar på remiss till styrelsen.

- 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: Mikko Iskanius Justeringsman: Björn Almqvist


