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1. Ordförande förklarade mötet öppnat
2. Kristofer valdes till protokollförare
3. Justering av föregående protokoll
Protokollet från föregående möte 2010:09 godkändes.
4. Verksamhetsplanering, budget 2011
Allmän diskussion om verksamhetsplan och mål för 2011. Björn presenterade bearbetad
version av uppdaterade stadgar och fortsätter med arbetet. Preliminärt bokslut samt utkast till
verksamhetsplan ligger till grund för budget som Mattias arbetar med. Till mötet v.4 skriver
Björn ett utkast till verksamhetsplan för 2011, Kristofer gör förslag på verksamhetsberättelsen
för 2010.
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5. Ekonomi
Mattias presenterade preliminärt bokslut som ser mycket bra ut. Enligt detta kommer vi gå
med ca 50-60.000 kr i vinst.
6. Medlemmar och hemsida
Beslutades att klubben ska sponsra landslagsaktiva medlemmars tävlingsavgifter, med
villkoret att någon form av motprestation behövs från medlemmen.
7. Ungdomsverksamhet och tävlingar
Se punkt 4
8. Kursverksamhet och klubbturer
Diskuterades hur vi premierar de som ställer upp som instruktörer. Förslag att ett antal platser
på kommande utbildningssatsningar viks för de som har ställt upp under året som gått.
9. Träningsverksamhet utomhus
Se punkt 4
10. Träningsverksamhet inomhus
BKK och KKSS får fr.o.m januari deltaga på varandras inomhusträningar. 100Kr betalar
medlemmar på varandras respektive träningar. Vi ska tillsammans verka för att hitta en
lämpligare tid för ungdomsträningen till nästa säsong.
11. Information PR och events
Se punkt 4
12. Material och utrustning, uthyrning och klubblokal
SFV:s fastighetsförvaltare har undersökt ventilationssytemet och det har konstaterats att
ventilationen behöver rengöras. Björn beställer sotning.
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13. Övrigt
KKSS kommer att lämna synpunkter på förslag på ny tappning av Mälaren, efter att ha
deltagit på två samrådsmöten under december.
14. Restpunkter sedan tidigare möten / kommande punkter
- Se över stadgar
⇒ Pågår
- Lotta har tagit fram ett förslag på ”kontrakt” när man hyr kajakplats där villkor mm
framgår. Vi lägger upp det på hemsidan i form av en policy i stället för kontrakt.
⇒ Lotta lägger upp det på hemsidan.
- Bryggan. Björn kollar med Sfv
⇒ Pågår
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