KANOTKLUBBEN STRÖMSTARARNA

KKSS Styrelsemöte 2010:06
2010-08-16 kl. 19.00

Närvarande:
Björn Almqvist
Kristofer Eklund
Mattias Strömberg
Gustav Bringby
Håkan Mattsson

Frånvarande:
Karolina Ehrlén (suppl)
Lotta Öhgren (suppl)
Mikko Iskanius (suppl)
Mårten Hellberg

1. Ordförande förklarade mötet öppnat

2. Kristofer valdes till protokollförare.

3. Justering av föregående protokoll
- Protokollet från föregående möte 2010:05 godkändes.
- Restpunkter som inte har tagits upp fortsätter vidare till nästa möte.

4. Ekonomi
- Mattias presenterade en prognos för året, som ger vid hand en vinst på ca 50 000 kr. Mötet
var över ens om att pengarna bör användas till investeringar med inriktningen hälften till
klubbutrustning, och hälften till underhåll av klubbhuset.
- Idrottslyftet: Våra ansökningar för medel till ungdomssatsningen och utbildning har
beviljats.
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- 4 kajaker som saknar ägare har sålts under juni. Detta har inbringat 3 700 kr till klubben
och frigjort lite utrymme i privata förrådet.

5. Medlemmar och hemsida
- Efterfrågas info om barn/ungdomar i familjemedlemskap. Vi har ca 130 medlemmar (100
unika adresser).
- Restpunkt sedan tidigare möten: Betalda medlemsavgifter kontrolleras till nästa gång.
Specifikt ungdomar (Mårten skickar namn.) En av ungdomarna saknas uppgifter om,
annars ok.

6. Ungdomsverksamhet och tävlingar
- Ungdomsläger har genomförts under sommaren. Mårten rapporterar på nästa möte.
- LOK-stöd är inrapporterat och beviljat till ett belopp av ? kr.
- Planeringen för SM i freestyle fortgår.
- KM-inbjudan är utskickad. Polistillstånd är sökt.
- Vi har tackat nej till slalomdomarkurs p.g.a att datumet inte passade.

7. Kursverksamhet och klubbturer
- Nybörjarkursen 30/7-1/8 genomfördes med gott resultat. Kursledare var Mårten Olsen.
- Årets sista grundkurs går i slutet av augusti.
- Höstens rollkurser planeras in till näösta möte
- Ett prova-på-tillfälle planeras in till måndag 23/8 om intresse finns.
- Plattformen – Delkurs i kanotinstruktörsutbildningen tillsammans med HLR, första hjälpen
och lekande Kanot. Kolla upp kursdatum för Plattformen i höst . Önskvärt att de som gått
de andra delkurserna fullföljer utbildningen.
- Mattias har räknat ut att vi har 67% ”return rate” på våra nybörjarkurser i år (deltagare som
har återkommit fler än en gång efter kursen).
- Planeringen för 2011 års kurser bör göras under hösten. Kursgruppen ansvarar för detta.
- En säkerhetsdag planeras in i september.

8. Träningsversamhet utomhus
- Kristofer fördelar träningsansvaret för höstens resterande utomhustillfällen.
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- Vi ska försöka ha en teknikklinik - liknande den Mårten H höll i förra året – under oktober.
- I oktober byter vi dag och tid till söndagar kl 12.

9. Träningsverksamhet inomhus
- Möte med badet hålls 29/9.
- Diskuterades möjligheter att utöka inomhusträningen genom att hyra tider i andra bad.
- Eventuella teman på inomhusträningen, såsom plattvattenklinik, tas upp på nästa möte- Kursgruppen sätter datum för årets rollkurser. Priset diskuteras på nästa möte.

10. Information PR och events
- Skeppsholmsdagen är i år söndagen 12/9. Ska vi deltaga? Björn hör efter med Mikko.

11. Material och utrustning (uthyrning och klubblokal)
- Uppsala har information på sin hemsida om vad det kostar om man tappar bort eller har
sönder någon utrustning. Nåt för oss?
- Reparation- och underhållsdagen blir den 30/10.
- Visst akut underhåll behöver göras på omklädning och duschar. Björn utreder frågan, och
kontaktar John Westling för en diskussion om arbetet.
- Björn undersöker möjligheterna att omförhandla kontraktet med Qajak till kortare
uppsägningstid, för att kunna ta förrådet i anspråk till kajaker i framtiden.
- Björn och Kristofer hör med Kkajaktiv vad de har för beg. Utrustning till salu.
- Hyrpriser klubbutrustning anslås även i klubbförrådet.

12. Övrigt
- Styrelsen deltar i Vinnande förening (SISU) under hösten. Datumen för träffarna är 12/9,
24/10, och 20/11. Anmälan sker individuellt, och eftersom klubben får betala om man
anmäler sig men uteblir, så uppmanas alla att tänka igenom om de kan gå eller ej!
- Utöver dessa träffar får vi fri tillgång till SISU Stockholms utbildningar under hösten. Alla
uppmanas att titta igenom kursutbudet och återkomma med önskemål.

13. Restpunkter sedan tidigare möten.
- Se över klubbens stadgar.
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- Lotta tar 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.
- Bryggan. Björn kollar med Sfv.
- Förslag till kursgruppen: Be David S hålla en plattvattenklinik.
- KKSS har deltagit på Friluftsmässan och Kajakdagarna. Utvärdering av detta görs innan
beslut om vi ska delta nästa år.
- Konto Skandiabanken – Håkan ska ge inloggningsuppgifter till Mattias.
- Lägga upp fråga på hemsidan om vilka som vill vara med i funktionärsstaben till nästa års
tävlingar.
- Mikko skickar ut kursplanen för nybörjar kurser till Styrelsen.
- Nya galgar ska inköpas. Kristoffer ska kolla på IKEA.

14. Kommande möten.
- Onsdag 22/9 kl 19:00
- Torsdag 21/10 kl 19:00

Vid pennan: Kristofer Eklund

Justeringsman: Björn Almqvist

