KANOTKLUBBEN STRÖMSTARARNA

KKSS Styrelsemöte 2010:08
2010-10-21 kl. 19.00

Närvarande:
Björn Almqvist
Kristofer Eklund Fr 19.30
Mattias Strömberg fr 1930
Mårten Hellberg
Lotta Öhgren (suppl)
Mikko Iskanius (suppl)

Frånvarande:
Karolina Ehrlén (suppl)
Håkan Mattsson
Gustav Bringby (avgår idag)

1. Ordförande förklarade mötet öppnat

2. Lotta valdes till protokollförare

3. Justering av föregående protokoll
- Protokollet från föregående möte 2010:07 godkändes.

4. Fyllnadsval ordinarie ledamot
Gustav Bringby avgår pga flytt till annan ort. Lotta Öhgren väljs till ordinarie ledamot.

5. Vinnande förening (värdegrund, verksamhetsidé, vision)
- Andra mötet av tre äger rum i slutet av oktober. Direkt efter styrelsemötet följer en sittning
där vi ska diskutera förslag på värdegrund, verksamhetsidé och vision för KKSS.
- Träff 1: Värdegrund, verksamhetsidé, vision
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- Träff 2: Från vision till handlingsplan.
- Träff 3: Avslutning

6. Verksamhetsplanering, budget 2011
- Mikko ska ta fram en kursplan för nästa år, önskemål från styrelsen att se om vi kan delta
på Sportlovet på Eriksdalsbadet.

7. Ekonomi
- 1 Carl Lamm kajak såld. Pengar kan användas till att köpa en ny slalomkajak.

8. Medlemmar och hemsida
- Ca 150 medlemmar (inkl familjer) just nu i övrigt inget nytt.

9. Ungdomsverksamhet och tävlingar
- Sista utomhusträningen denna vecka. 2 nya ungdomar. Klubbtur till Nyköping i oktober.
Fundering finns att ordna ett vårläger i Slovenien.

10. Kursverksamhet och klubbturer
- Höstens rollkurser planerade och igång.
- Ca 24 strömstarar åkte med på klubbturen till Ljusdal (Höstlek).

11. Träningsversamhet utomhus
- Ansvariga för söndagsträning utpekade. Där ingen finns utpekad kör vi utan ansvarig.

12. Träningsverksamhet inomhus
- Håkan och Björn har varit på informationsmöte på Eriksdalsbadet. De vill att vi skriver
upp alla närvarande och skickar listan till badet. Detta för att de ska kunna föra statistik på
antalet besökare och vi fortsätta kunna använda bakvägen som ingång. Det är viktigt att vi
gör detta.
- Kan man ansöka om andra bassängtider med hänvisning till vår ungdomsverksamet? Vi
borde kolla med Kicki på BKK vad som gäller för nästa års ansökning.
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13. Information PR och events
- Inget nytt.

14. Material och utrustning (uthyrning och klubblokal)
- Fixardag lördag 30/10. Städning, röjning i klubbrum, fixa kajakplatser och ordna upp i
uthyrningsförrådet.
- Arbetsgrupp för uppfräschning klubbhuset har träffats 1 gång och gått igenom kortsiktigt
vad som behöver göras inför fixardagen. En ny träff kommer att hållas i november för att
följa upp och se vad som mer behöver göras.
- Elektriker har satt upp belysning i uthyrningsförrådet samt en timer till ventilationen
duschrummet till en kostnad av ca 6000 kr inkl allt.

15. Övrigt
-

Vi beslutade att sälja ytterligare en Carl Lamm kajak samt ”gurkan”.

-

Dags att planera in datum för tävlingar nästa år och anmäla det till
freestyle/slalomförbunden. Vi föreslår ett forsevent 3:e helgen i september 2011 med
en heldag slalom och kajakkrosstävlingar. Mårten Hellberg och Henrik Balkander
börjar planera.

-

Sponsorer till forseventet vore bra att skaffa fram.

-

En tävlingskommitée kommer att ta hand om planeringen.

-

Fundera på tills nästa möte om vi vill ha kvar annons i SSIF om forskurser.

-

Utrustningen som klubben har köpt finns att hämta i Björbo alt se till att det kommer
med någon till Stockholm.

-

Generellt ersättningsbelopp för trasig eller borttappad paddel bestämdes till 300 kr.

-

Björn beställer nya p-tillstånd för 2011.
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16. Restpunkter sedan tidigare möten / kommande punkter
- Se över stadgar
⇒ Björn jobbar med det..
- 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.
⇒ Lotta lägger upp det på hemsidan.
- Bryggan. Björn kollar med Sfv
⇒ Björn kommer att ta tag i denna puck.
- Ett nyhetsbrev kommer att skickas ut och publiceras på hemsidan. Mattias sätter samman
och skickar på remiss till styrelsen.
⇒ Anses inte längre nödvändigt i och med den fungerande hemsidan. Strykes.
- Betalda medlemsavgifter kontrolleras till nästa gång. Specifikt ungdomar
⇒ Betalda/obetalda medlemsavgifter under kontroll. Strykes.
- KKSS har deltagit på Friluftsmässan och Kajakdagarna. Utvärdering av detta görs innan
beslut om vi ska delta nästa år.
⇒ Görs o och med planeringen för nästa år. Strykes som separat punkt.

Vid pennan: Lotta Öhgren

Justeringsman: Björn Almqvist

