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Styrelsens förslag till årsmötet 2023-02-20

Verksamhetsområden - mål och förslag på aktiviteter för 2023

Allmänt

Covid-19 pandemin är i stort över, och påverkar inte längre verksamheten.

Medlemmar

Mål: Att verka för att behålla kursdeltagare som medlemmar och ha en positiv 
medlemsutvecklingöver tid. Klubben ska även sträva efter att återaktivera medlemmar som lämnat 
klubben och behålla befintliga medlemmar i verksamheten.

Under 2023:

• Att återigen ha välbesökta klubbturer och tisdagspaddlingar i Strömmen.

• Skapa förutsättningar för att de som går våra kurser fortsätter paddla.

• Verka för att aktivera våra paddlare och öka frekvensen av paddelaktivitet för så väl befintliga och 
nya medlemmar som före detta medlemmar som är intresserade av att återvända till klubben.

Ekonomi och administration

Mål: Ha en trygg ekonomi som en stabil bas för vår verksamhet

Under 2023:

• Styrelsen föreslår inga avgiftshöjning för 2023. 

• Fortsätta uppföljning av vilka som ej betalat kajakhyra, och driva in utestående hyror.

• Aktivt söka bidrag för vår verksamhet genom t.ex. Idrottslyftet, SISU, ungdomsbidrag osv.

• Verka för att hitta alternativa inkomstkällor, utöver som nuexempelvis uthyrning av klubbhuset.

• Ha en aktiv och regelbunden uppföljning av vår ekonomi.

Kursverksamhet

Mål: Att erbjuda kurser av hög kvalitet i forspaddling och eskimåsvängsamt prova-på aktiviteter i 
forspaddling, slalom och plattvattenspaddling i forskanot.

Under 2023:

• Genomföra minst 2 grundkurser, 1 fortsättningskurs i Strömmen för medlemmar, flera prova-på-
paddlingar och flera eskimåsvängskurser så väl utomhus som inomhus om möjlighet ges.



• Aktivt följa upp kurserna i form av erfarenhetsutbyte mellan instruktörer, kursrapporter och 
liknande.

• Löpande utveckla pedagogiken för kurserna.

• Löpande utveckla och utvärdera säkerhetstänkandet under kurserna. 

Utbildning

Mål: Verka för att utbilda medlemmar, funktionärer och instruktörer.

Under 2023:

• Göra en grundlig genomlysning av vilka kurser som en instruktör skulle kunna behöva för att på ett 
säkert och kompetens sätt genomföra grundkurser.

• Söka medel från Idrottslyftet till ledarutbildning.

• Erbjuda medlemmar fortbildning i SKFs olika utbildningar och examineringar, t.ex.  paddelpass och

forsinstruktör.

Klubbturer

Mål: Att erbjuda organiserade paddlingsresor med tydlig inriktning för alla medlemmar med minst 
grundkurs som paddlingserfarenhet, med särskilt fokus på nybörjare.

Under 2023:

• För att fånga upp nybörjarpaddlare och de som har gått nybörjarkurser, arrangera ”Rookie-turer”,

i möjligaste mån arrangeras dessa i anslutning till nybörjarkurser.

• Arrangera turer med teman typ familjepaddling, säkerhetsfokus, surffokus eller slalom för ”icke 
slalompaddlare”.

• Ordna 2-3 klubbturer under säsongen.

Klubbaktiviteter

Mål: Att verka för att skapa en välkomnande stämning i klubben.

Under 2023:

• Ordna två städ- och reparationsdagar, en på våren och en på hösten.

• Genomföra traditionella aktiviteter såsom Luciapaddling.

• Ha fler samkväm i klubbhuset med grillning, filmvisning, bildvisning eller dylikt.

Klubbhuset

Mål: Att underhålla och utveckla vårt klubbhus.



Under 2023:

• Genomföra minst en städdag där vi genomför en grundlig städning av alla utrymmen.

• Fortsätta att hyra ut klubbhuset om tillfälle ges samt skapa ett kontrakt för hyresgästen att signera 
angående ansvar för eventuella skador som uppstår på lokal och inventarier.

• Hålla en god kontakt med ansvariga på Statens Fastighetsverk, vår hyresvärd.

Slalom/tävling

Mål: Att jobba för att KKSS är en aktiv klubb i tävlingssammanhang på nationell nivå.

Under 2023:

• Genomföra ett klubbmästerskap under hösten. Tanken är att göra klubbmästerskapet till en 
plattvattentävling öppen för andra klubbar.

• Fortsätta med regelbunden träning vid stenkistorna och i Strömmen.

• Delta i Sverigecupen och SM.

Klubbträning

Mål: Att erbjuda medlemmar regelbunden och delvis ledarledd träning.

Under 2023:

• Genomföra klubbpaddling utomhus en gång i veckan från början av maj till slutet av oktober.

• Genomföra temapass på minst två klubbpaddlingstillfällen.

• I mån av ekonomi erbjuda möjlighet till inomhuspaddling i Eriksdalsbadet varannan vecka från 
oktober till april.

• Fortsätta samarbetet med BKK om träningstider, kajaker och utrustning för inomhusträning.

• Bjuda in paddlare från andra föreningar att paddla i Eriksdalsbadet.

• Kommunicera alla aktiviteter via alla kanaler, maillistan, facebook och hemsidan.

Hemsida och Facebook

Mål: Att ha en aktiv och uppdaterad hem- och Facebooksida som speglar samtliga verksamheter i 
klubben.

Under 2023:

• Behålla och utveckla hemsidan och facebooksidan som klubbens främsta infokanaler för 
medlemmar och intresserade.

• Fortsätta med den aktiviteten på vår Facebook-sida.

• Sändlistan kommer även fortsättningsvis att komplettera Facebook och hemsidan för främst 
spontana aktiviteter.



Marknadsföring & PR

Mål: Att få deltagare till våra kurser. Info om klubbens verksamhet

Under 2023:

• Annonsering på Facebook för våra kurser. Aktiv Facebook och uppdaterad kursinfo hemsida.

• Starta samarbete med klubbar och kurshållare på andra orter så de kan ge våra kontaktuppgifter till
kursdeltagare från Stockholm.

Klubbutrustning

Mål: Att arbeta för att ha tillgång till ändamålsenlig och säker utrustning till våra kurser och

medlemmar. Att ha 10 kompletta forsutrustningar.

Under 2023:

• Köpa in utrustning enligt plan och budget.

• Vårda och laga eller byta ut trasig utrustning.

• Inventera utrustning som används under inomhussäsongen.

• Sälja utrustning som inte används.

• Underlätta uthyrning av klubbens utrustning till vettiga priser och tydliggöra hyresavgifterna så 
klubben får betalt för uthyrningen i större utsträckning än vad som skett tidigare.


