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Styrelsens sammansättning 2022

Ordförande: Pär Egnell 

Ledamöter:
Tanja Holm - Kassör
Alice Sollazzo
Ute Cappel
Rasmus Gannvik

Adjungerade:
Kristofer Eklund – klubbutrustning

Valberedning: 
Mikko Iskanius

Styrelsen har haft fem protokollförda möten. 

Styrelsen har fördelat ansvaret för de huvudsakliga verksamhetsområdena, men för att få 
verksamheten att flyta på arbetar vi vid behov inom olika ansvarsområden och är beroende av 
stöd från klubben medlemmar. 

Styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar som har hjälpt till och fått klubben att utvecklas 
under 2022.

Ekonomi
Ansvarig kassör: Tanja Holm

KKSS gjorde 2022 en vinst på 2991 kronor. Medlemsinflödet är bra och bassängträningarna har 
varit populära, samtidigt medför den återstartade verksamheten efter pandemin ökade kostnader i
form av lokalhyror för badet (inte längre några inställda träningstillfällen) samt en generell 
ökande kostnadsnivå i samhället vilket märks i t.ex. el- och IT kostnader. 

Vid årsskiftet hade klubben 69 st medlemmar och 48 st uthyrda kanotplatser. Medlemsantalet är 
11 fler än perioden innan, uthyrda kanotplatser ungefär på samma nivå som föregående period.

Kursverksamhet

1



Ansvarig i styrelsen: Ute Cappel

Kursverksamhet
Under 2022 har vi haft: 3st rollkurs (14 personer), 2 st grundkurser (7 personer) och en 
rookiekurs i strömmen. 

Kurs Antal
kurser 2022

Antal
deltagare

2022

Pris per
person (SEK) Total (SEK)

Prova - på 0 0 850     0
Grundkurs 2 7 2 900* 20 900
Rookiekurs i Nordström 1 4 200 800
Rollkurs 3 14 1 600 21 600
Åre extreme 0 0 3 100 0
* pris inklusive medlemsavgift

Tabell 1: KKSS-arrangerade kurser under 2022

Rollkurser: Kurser kunde genomföras som vanligt igen under både våren och hösten 2022.
Kurserna bestod av 2 tillfälle på 50 min i vatten (på grund av skärpta krav i badet på att alla linor
skall vara dragna senast kl 22.00). 

Prova-på plattvatten: På grund av låga vattennivåer i Mälaren och Covid-19 pandemin har inte 
prova-på paddling i fors kunnat genomföras 6 år i rad. 

Grundkurser: Grundkurser genomfördes i juni och september i Björbo. Det var mycket intresse 
för kursen i juni, men vissa sena an- och avbokningar som gjorde att bara 5 deltog till slutet. För 
kurserna i augusti och september var intresset lågt och kursen i augusti ställdes in. Detta verkar 
speglar ett allmänt lägre intresse för aktiviteter i sverige under sommaren 2022 jämfört med 
sommaren 2021.

Rookiekurs i Norrström: Rookiekursen i strömmen hölls på en söndag i maj 2022 med 4 
deltagare. Att flytta kursen från tisdag kväll till söndag ger oss möjlighet att genomföra rookie 
kurser i till exempel Gysinge om luckan är stängd.

Åre extreme – examination till Åre extrem som ger Paddelpass nivå grön fors inför tävlingen. 
Inga kurser annonserades eller genomfördes.

För kommunikation med instruktörer används en Facebook-grupp för KKSS instruktörer som 
skapades för att underlätta erfarenhetsutbyte och kommunikation.  Mycket av organisation av 
kurserna skedde fortfarande inom styrelsen.

Utbildning
Ansvarig i styrelsen: Pär Egnell



Inga instruktörer deltog i vidareutbildningar betalda av klubben.

Klubbturer
Ansvarig i styrelsen: Pär Egnell

Post-pandemi genomfördes de vanliga klubbturerna till Valborg och Kristi Flygare.

Förutom ett flertal resor till Palatset och forsarna där omkring, deltog klubbens medlemmar i 
paddelresor till många olika destinationer, här i urval:

1. Höst- och vårlek, Ljusdal
2. Luciapaddlingen, Strömmen
3. Norrlandsturen, Pite Älv
4. Muonio älv 

Klubbhuset
Ansvarig i styrelsen: RasmusGannvik

Klubbaktiviteter i klubbhuset har inte återhämtat sig fullt ut från pandemin.

Klubbrum och bastu har ej hyrts ut till utomstående under verksamhetsåret.

Normalt anordnas två städdagar under paddelåret, en på hösten och en på våren. Det 
genomfördes en städning av klubbhuset, där omklädningsrummet och klubbrummet städades ur. 
Kajakförråden hanns inte med, utan görs 2023.

Under 2019 infördes ett generellt grillförbud på Skeppsholmen. Efter att ha korresponderat med 
Statens Fastighetsverk som administrerar alla byggnader på Skeppsholmen, har styrelse sökt 
eldtillstånd till gasolgrill. Tillstånd beviljades 2021 med följande krav: 
Föreningens brandskyddsorganisation ansvarar för att grillning sker på säkert sätt. 
Brandskyddsorganisation  består av två roller: Brandskyddsansvarig som är Föreningens 
ordförande Pär Egnell och Brandvakt (utsedd föreningsmedlem). Brandvakt utses i god tid innan 
varje grilltillfälle.

Slalom
Kontaktperson till styrelsen: Robert Karlsson

Träning
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Regelbunden slalomträning vid klubbhuset har bedrivits under hela året. Träning har skett i 
Strömmen och vid portarna. Mårten Hellberg har varit träningsansvarig. Slalomgänget genomförde 
en renovering av slätvattensbanan vid stenkistorna. Stolpar fixerades och vajrar spändes. 

Tävlingar 

KKSS deltog i Sverigecupen i Nyköping. 

Träningsverksamhet inomhus
Ansvarig i styrelsen: Alice

Under 2022 har alla pandemirelaterade restriktioner avskaffats, och inomhusträningen har 
genomförts som innan pandemin.

Alla tillfällen har varit välbesökta med upp till 20. De flesta deltagare kommer dock från BKK 
eller andra kajakklubbar. 

Priset är 50 sek för KKSS per tillfälle för medlemmar, med säsongkort: 300:-. Inträdespris för 
icke medlemmar är oförändrad till 100:- per tillfälle.

Samarbetet med BKK fortsätter på bra sätt. KKSS medlemmar är välkomna på BKKs 
träningstillfällen och vice versa.  

Transport av kajaker till och från badet sker i samarbetet med BKK. BKK är ansvarig för 
transport till badet på hösten och KKSS är ansvarig för transport från badet under våren.

Vi behöver inte längre lämna in en lista på deltagare men inträdeskort ska beställas en gång per 
termin. Korten börja fungera 30min innan träningen startar och vi får inte visa in i 
omklädningsrummet innan dess (kl 20:30). 

Träningsverksamhet utomhus
Ansvarig i styrelsen: Ute Cappel

Under vintern 2022 var luckan öppet i Stockholm och det paddlades mycket på helgerna i 
strömmen.

Tisdagspaddlingar genomfördes i stort sett varje tisdag april till september. Tisdagsträningar var 
välbesökta med flera nybörjade som deltog. 

I november 2022 gick vi över söndagspaddling i strömmande vatten.

Hemsida och sändlista
Ansvarig i styrelsen: Pär Egnell



Klubbens Facebook-sida är numera den främsta kanalen för nyheter, bilder och filmer från 
hemmapaddlingar, klubbturer och tävlingar. 

Hemsidan svarar för basfakta om klubben, väder och vattenståndsuppgifter samt information om 
kursutbud, anmälningsformulär och anmälningsregler.

Klubbens email-sändlistan används mestadels för att koordinera bilar till klubbturer samt 
annonsera spontanpaddlingar i Strömmen. För att prenumerera på den skickar man ett email från 
den adressen man vill sändlistemailen till, till kkss-paddlare+subscribe@googlegroups.com

Klubbutrustning
Adjungerad i styrelsen: Kristofer Eklund

Användningen av klubbens utrustning har varit sparsam under året och slitaget har därmed varit 
mindre än vanligt. Utrustningen har använts framför allt i klubbens kursverksamhet. 

Klubbens utrustning bedöms generellt vara i OK skick men ingen fullständig inventering är utförd 
under året. 

Ett kompletterande inköp av flytelement har gjorts från Näsviken kajak. Leveransstiden var ca 8 
månader (!). 

Klubben köpte en begagnad Jackson Fun 2010 (storlek medium) i början av utomhussäsongen, som 
blev den mest paddlade klubb-kajaken under året.

En översyn av ”muttrarna” till alla Wavesport Diesel är gjord och ett par reservmuttrar har köpts in 
(med metrisk gänga). 
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