Förslag från styrelsen till årsmötet 2011-02-22
Verksamhetsplan KKSS 2011
Under 2011 vill vi framför allt arbeta med följande verksamhetsområden:
Kurser/Utbildning
Ekonomi
Klubbturer
Medlemmar
Hemsida
Ungdom
Tävling
Arrangemang
Klubbträning
Uthyrning
Klubbhuset
Events
Mål 2011
Kurser/Utbildning
Kursverksamhet är klubbens största verksamhetsområde och är både en stor
intäktskälla och ett sätt att rekrytera nya medlemmar. Tröskeln i forspaddling är hög
jämfört andra sporter. För att komma igång på ett bra sätt krävs någon form av kurs
där nybörjaren får lära sig grunderna på ett säkert sätt. Under 2011 ska vi: anordna
grundkurser och prova på under utomhussäsong.. Anordna roll-kurser i bassäng. Vår
verksamhetside’ bygger på en anda där erfarna tar emot och lär upp nya medlemmar
ideellt. För att utveckla våra kursinstruktörer tekniskt och pedagogiskt anordnar vi och
sponsrar utbildning till Kanotinstruktör fors, Forsinstruktör steg 1 och KRT i samarbete
med SISU.
Ekonomi
Ha en trygg ekonomi som en stabil bas för vår verksamhet
Se över möjligheterna till bidrag för vår verksamhet genom tex Idrottsyftet, SISU
Söka sponsorer
Verka för att hitta alternativa inkomstkällor, som uthyrning av lokal och utrustning.
Ha en aktiv och regelbunden uppföljning av vår ekonomi.
Verka för att vårt årliga tävlingsarrangemang , Xgames, på sikt ger intäkter till klubben
Klubbturer
Ordna klubbturer under säsongen med ansvarig från styrelsen eller delegerad

som “reseledare”. Erbjuda viss form av av innehåll, teman på turerna. Samarbeta med
forskommitén angående Norrlandsturen och andra arrangemang.
Medlemmar
Verka för att involvera fler än styrelsen i verksamheten som ledare, deltagare i
arbetsgrupper.
Öka antalet medlemmar och behålla dem vi har.
Erbjuda sociala aktiviteter förutom paddling
Hålla klubbutrustningen uppdaterad och i bra skick.
Uppmuntra alla former av forspaddling
Erbjuda en bra medlemsservice och information.
Hemsida
Fortsätta att utvecka hemsidan till vår främsta kanal för intern och extern information.
Hålla hemsidan aktuell och uppdaterad.
Ungdom
Se bilaga
Tävling
KKSS ska ha deltagare på SM i Slalom, Freestyle och Kajakcross
Sponsra klubbmedlemmar som tävlar på internationell nivå med tävlingsavgifter
i viss omfattning.
Vara arrangör av någon gren på Fors-SM om vi blir tillfrågade.
Arrangemang
Fortsätta utvecklingen av vårt klubbmästerskap till en stor tävling som ger avtryck i
media och i september arrangera en nationell tävling i kanotslalom och kajakcross som
lockar deltagare från hela landet.
Klubbträning
Träning utomhus med ledare, ansvarig från styrelsen eller delegerad en gång per
vecka under säsong. Träning inomhus oktober till april varannan vecka i bassäng
Eriksdalsbadet onsdagar. Möjligheter till träning på Eriksdalsbadet på Brunnsvikens
Kanotklubbs tider onsdagar under våren på försök. Ha en ambition att få en bassängtid
som är lämplig för ungdom. Samarbeta med BKK om bassängtider, sportlovsaktiviteter,
kajaker och material för inomhusträning.
Uthyrning
Ha tillräckligt med komplett utrustning;våtdräkter , jackor, skor, flytvästar, hjälmar ,

kajaker och paddlar till nybörjarkurser och prova-på verksamhet. Jobba på att ha
kajaker för olika typer av fors till medlemslån.
Klubbhuset
Under året renovera och fräscha upp omklädningsrum och klubbrum. Arbeta på att
erbjuda fler kajakplatser till medlemsuthyrning och utnyttja våra lokaler så optimalt som
möjligt.
Slutföra förhandling med vår värd, Statens fastighetsverk, om inre underhåll av
klubbhuset med målet att få en rimlig hyresnivå.
Verka för att vi får en brygga lämplig för kanotisättning och upptagning i anslutning till
klubbhuset.

Events
Under året presentera KKSS på Kajakdagarna och Skeppsholmsdagen. Använda vår
tävling som ett tillfälle att göra PR för klubben.

