Kanotklubben Strömstararna
Förvaltningsberättelse för kalenderåret 2020
Under 2020 har verksamheten resulterat i ett överskott. Detta beror till en del på inställda
träningstider Eriksdalsbadet som gett mindre utgifter, samt att rollkurserna gått bättre än budget.
Hyresnedsättning från SFV har även bidragit. Klubben har också sponsorintäkter för en planerad
slalomtävling som ej kunde genomföras.
Vi har fått betalning för rollkurser som vi inte har kunnat genomföra och där vi inte har betalt
tillbaka kursavgifterna. Planen är att genomföra det som blev inställt under våren/sommaren
2021, annars får vi betala tillbaka avgifterna.
Den underliggande verksamheten är i balans med våra fasta utgifter och räcker för att betala hyra
och el.
De största intäktsposterna är medlemsavgifter, hyra för kanotplatser och kursintäkter.
Den största fasta utgiften är klubbhuset med hyra och el, hyran indexregleras varje år.
Övriga avgifter finns till Svenska kanotförbundet och försäkringar samt hyra Eriksdalsbadet.
Våra rörliga utgifter inkluderar inköp av utrustning, kursomkostnader, utbildning av ledare,
reparation/underhåll av klubbhuset, tävlingsavgifter/licenser.
Intäkterna från medlemsavgifter och hyra av kajakplatser täcker i år hyreskostnaderna för
klubbhuset. Träningsavgifterna från deltagarna inomhusträningen Eriksdalsbadet finansierar en
väldigt liten del av hyran för badet.
Intäkterna från kurserna behövs. De bekostar större delen av hyreskostnaden för
bassängträningen och också övriga utgifter. Kursverksamheten kräver en mycket stor insats av
styrelse och instruktörer som gör det jobbet ideellt, utan ersättning.
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KKSS har ett fritt eget kapital på ca 372 906 kr. Klubben har inga lån.
Medlemmar
Vid årsskiftet hade klubben 91 medlemmar och 48 uthyrda kanotplatser. Medlemsantalet är
något ökande i år. Nyrekrytering sker via våra kurser och spontan inflyttning av paddlare till
Stockholm. I våra grundkurser ingår medlemskap men långt ifrån alla som går kurserna förnyar
sitt medlemskap nästkommande år. Klubbens ungdomsverksamhet har också minskat antal
deltagare och genererar inga intäkter eller bidrag längre. För att säkerställa klubbens långsiktiga
medlemsrekrytering är en aktiv ungdomsverksamhet viktig.
Klubbhuset
KKSS hyr klubbhuset av Statens Fastighetsverk (SVF) med en kontraktstid på 3 år. Kontraktet
förlängdes januari 2020 och löper ut den sista september 2023. I nuläget har vi inga indikationer
på att SFV har andra planer för huset än att hyra ut till KKSS.
Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel
Från balanserad vinst/förlust
Från årets vinst/förlust
Totalt

+323314
+49592
372906

Disponeras enligt följande:
Depositionsavgifter nycklar
Materialfond
Reparationsfond

18550
27 000
35 000

I ny balansräkning balanseras

453 456

Totalt

453456
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