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Närvarande:

Björn Almqvist

Kristofer Eklund

Mattias Strömberg

Håkan Mattsson

Mikko Iskanius (suppl)

Henrik Balkander (adj)

Frånvarande:

Mårten Hellberg

Karolina Ehrlén (suppl)

Lotta Öhgren (suppl)

1. Ordförande förklarade mötet öppnat

2. Mikko valdes till protokollförare.

3. Justering av föregående protokoll 

- Protokollet från föregående möte 2010:08 godkändes, med ett tillägg: Håkan Mattsson var 

närvarande  på mötet.

4. Vinnande förening

- Styrelsen fortsätter i nästa Vinnande Förening-möte med temat: från vision till handlingsplan. 

Tanken är att värdegrund, vision och verksamhetsplan ska via målsättning leda till en 

handlingsplan, vilket slutligen skall förmedlas till medlemmarna.

5. Verksamhetsplanering 2011 – arbetsgång inför årsmötet

- Tisdagen 22. februari bestämdes som en preliminär datum för årsmöte.

- På styrelsemötet 16. december fördelas arbetsuppgifterna inför årsmötet.

- Årsmötets förberedande styrelsemöte v. 4, datum bestäms senare.

1



KANOTKLUBBEN STRÖMSTARARNA 

6. Ekonomi 

- Allt ok enligt Mattias.

7. Medlemmar och hemsida

- Riktlinjer för hemsidans innehåll diskuterades, men inga beslut togs, vi fortsätter att fundera.

8. Ungdomsverksamhet och tävling

- Beslutades att Streamstar X-Games ordnas under en dag i september 2011. Lördag 17. september 

ordnar vi tävling i både slalom och  kajakcross i Norrström med eventuella kringaktiviteter med 

kommersiella aktörer, så som t.ex. Prova på i Stallkanalen med Kajaktiv eller Paddling Stockholm. 

Efteråt blir det fest på Skeppsholmen. Budget eller lyx?

- Mårten har ansökt om sanktionering av båda tävlingarna.

- KM-gruppen; Henrik(sammankallande) Mårten, Björn och Kristofer planerar .

9. Kursverksamhet och klubbturer

- Styrelsen föreslår att under sommaren 2011 ordnas fyra nybörjarkurser, en i slutet av varje månad 

under sommarsäsongen, dvs juni-augusti.

- Det verkar inte finnas tillräckligt många som är intresserade av att gå fortsättningskurs. Annorlunda 

alternativ för att erbjuda fortsatt utbildning till medlemmar efterlyses. Exempelvis kan man 

samköra nybörjarkurs och fortsättningskurs alternativt ha endagskurser och teknikkliniker i 

samband med klubbturer.   

- Prova på ska få en tydlig struktur – vad gör man under en prova på-paddling?

- Rollkurser har haft lite problem med folk som anmäler sig men sedan beslutar att gå bara första 

dagen under en kursomgång och den andra senare, vilket funkar inte i längden. Informationen på 

hemsidan måste förtydligas så att sådant inte sker. 

- Mikko sammankallar utbildningsgruppen och jobbar vidare med ovanstående frågor.

 

10. Träningsverksamhet utomhus

- Inget nytt
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11. Träningsverksamhet inomhus

- Det togs upp frågan om vilka som betalar för inomhusträningen, och vilka räknas som instruktörer? 

Inget beslutades.

- Medlemmarna samt icke-medlemmarna som kommer till bassängträningen måste informeras om 

att det kostar att vara med, så att träningsansvarige inte behöver jaga folk för pengar. 

- Samarbete med Brunnsvikens Kanotklubb har fördjupats, och det finns eventuella möjligheter att 

även träna på BKK:s onsdagar i fortsättningen. Björn och Håkan fortsätter dialogen med BKK.  

 12. Information PR och events

- Det beslutades att vi fortsätter med annonsering på SSIF:s tidning och hemsida.

13. Material och utrustning (uthyrning och klubblokal)

- Städ/repdagen 30/10 väldigt lyckad! Plats för fler kajaker i både privat och hyrförråd. En rejäl 

uppfräschning av dusch/omklädningsrum och utrensning av gamla prylar

- Lotta sammankallar husgruppen och fortsätter att planera inredningen av klubbhuset.

14. Övrigt

- Björn har skrivit, och mejlat ut till styrelsen, ett förslag för KKSS nya stadgar. Fortsätter arbetet 

och återkommer senare.

- Mikko och Björn har varit på ett möte med Sjögården, ett nätverk för samarbete mellan alla 

föreningar på Skeppsholmen, Kastellholmen och Beckholmen. Det är viktigt att KKSS är 

representerad; till exempel kan Sjögården hjälpa till med våra planer att få till en brygga i närheten 

av KKSS klubbhus.

- Mikko har varit i ett utvärderingsmöte angående Skeppholmsdagen. Ett förslag från deltagare var 

att KKSS skulle flytta visning av verksamhet till andra sidan ön, nära till alla andra evenemang. I år 

kom ca 18 000 människor varav övervägande majoritet samlades på ”den andra sidan”. 

16. Restpunkter sedan tidigare möten / kommande punkter

- Björn har kontaktat SFV angående bryggan och fortsätter att jobba med detta. 

Vid pennan: Mikko Iskanius Justeringsman: Björn Almqvist
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