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Inledning	  	  
Säker & Trygg förening är en kvalitetsmärkning för barn- och 
ungdomsverksamhet i föreningslivet. Kalmar kanotklubb startade 
certifieringsarbetet i början av 2006 efter att ha deltagit på en 
informationsträff för inbjudna föreningar i Kalmar kommun. Målet med 
certifieringen är bättre hälsa, minskad skadefrekvens, ökad säkerhet och 
trygghet inom föreningen. Klubben arbetar fortlöpande med att förbättra 
säkerheten i verksamheten och i närmiljö.  
 
Under 2006 genomfördes ett gediget arbete i klubben för att i november 
2007 erhålla en certifiering som Säker & Trygg förening för 2007.  
Arbetet hålls levande genom att den är en stående punkt under våra 
styrelsemöten.  
 
Under de följande åren har arbetet fortsatt med bl.a. det följande: 
 

• Inför 2008 års certifieringsarbete har styrelsen arbetat med att precisera alla 
förtroendevaldas arbetsuppgifter och sammanställt detta i ett 
informationshäfte.  

• Inför 2009 års certifiering arbetade styrelsen med en revidering av stadgarna, 
en uppföljning av tidigare års arbete samt en utbildningshelg för samtliga 
förtroendevalda och ledare inom klubben.  

• Inför 2010 års certifiering togs en ny informationsbroschyr om klubbens 
verksamhet fram och dokumentet för egenkontroller uppdateras. En 
utbildningshelg för samtliga förtroendevalda och ledare inom klubben hölls.  

• Inför 2011 års certifiering reviderades och uppdaterades informations-material 
om klubben. En ny mindre, mer lättillgänglig broschyr togs fram för att lättare 
få ut informationen till fler.  

• Inför 2012 års certifiering har vi uppdaterat certifieringspärmen enligt  
gällande certifieringsunderlag.  

• Inför 2013 års certifiering har arbete med en ny hemsida inletts.  
• Inför 2014 års certifiering har arbete påbörjats att anpassa klubbens 

utbildningar till Svenska kanotförbundets paddelpass. 
• Inför 2015 års certifiering pågår arbetet med ett mera delegerat arbetssätt i 

olika arbetsgrupper. Vidare pågår ett arbete för att stärka ledarna i deras roll. 
   
All information går också att läsa i pärmen i klubbstugan samt på 
klubbens hemsida.  
 
Kristina Malmer, ordförande  

	  
	   	  



Utemiljön	  	  
Vi ska arbeta för en bra utemiljö både på och i närheten av 
klubbanläggningen. En säker utemiljö med bra belysning, skottning och 
sandning vintertid och säkra cykel- och gångbanor är viktigt. Vi ska 
också sträva mot att hålla en hög standard på anläggningen, både 
inomhus och utomhus.  
 
– Kontroll  
Utemiljön inventeras varje år i samband med den årliga arbetsdagen på 
våren. Då kontrolleras det följande:  
* Är cykel- och gångbanor säkra?  
* Är belysningen tillräcklig?  
* Finns det eventuella farliga genvägar?  
* Riskerar trädgrenar att falla ned?  
* Skottas och sandas gårdsplan och parkering vintertid? 
 
Upptäcks risker i utemiljön utanför klubbanläggningen kontaktas Gatu- 
och parkkontoret, Kalmar Kommun. 0480 – 45 04 50  
 
– Regler  
* Parkering  
De som använder anläggningen ska parkera bilar på parkeringsplatsen 
och inte på gårdsplanen. I- och urlastning får ske.  
* Rökning tillåts utomhus på klubbanläggningen, askfat finns.  
 
– Inventering  
Inventering av närmiljön runt Kalmar Kanotklubbs anläggning vid 
Ekudden, utfördes i oktober 2015.  
 
Klubbanläggningen ligger ganska centralt i Kalmar och omges av både 
skogsområden och trafikerade vägar. Under den mest trafikerade vägen, 
Ängöleden, finns flera gång- och cykeltunnlar. I skogsområdet finns 
promenadstråk längs stranden, dessa röjdes under 2014 och nya 
spänger har lagts ut. Vid klubbanläggningen och den kommunala 
badplatsen i Tallhagen finns livbojar uppsatta. Det finns gott om upplysta 
cykelbanor i området och man kan på ett säkert sätt cykla till och från 
klubbanläggningen österut genom Tallhagsskogen fram till 
Rådmansgatan, söderut mot centrum och norrut fram till 
Svensknabbevägen.  
	   	  



Ledarpolicy	  	  
Kalmar kanotklubb tillhandahåller följande till ledarna:  
- Klubbkajakavtal alternativt kajak/canadensarplats.  
- Ledarvästar och kepsar finns, ungdomsledarna erhåller klubbställ. I 
övrigt får ledarna: 
o Utbildning.  
o Paddelteknik.  
o Kanotkunskap.  
- Klubbinformation.  
- HLR-kurs.  
- Bricka/nyckel till klubbanläggningen.  
- Nödvändig information.  
- Schema som upprättas tillsammans inför varje säsong avseende 
Prova-på-paddling och Medlemspaddling.  
- Uppdaterad lista över samtliga ledare.  
- Ledarupptaktsträff på våren.  
- Lathund/Manual för funktionärer.  
- Informationsblad om klubbens verksamhet mm att dela ut till deltagare.  
- Extern och intern utbildning när tillfälle erbjuds.  
 
Ledarna ställer upp på följande regler:  
- Tillsammans med styrelsen ansvara för att verksamheten under Prova-
på-paddlingen och Medlemspaddlingen fungerar under hela säsongen.  
- Använda ledarvästen vid klubbledd verksamhet.  
- Använda flytväst vid paddling.  
- Använda tillhandahållna kläder vid klubbaktiviteter.  
- Ta del av den information som tillhandahålls.  
- Låsa klubbanläggningen efter avslutad aktivitet.  
- Se till att kanoter, garage, klubbstuga, kanotbås och tomt är i ordning 
efter avslutad aktivitet.  
- Rapportera till ansvarig inom respektive sektion om kanoter eller annan 
material går sönder alternativt om kunskap finns, försöka laga det själv.  
- Deltaga på möten och utbildningar som arrangeras.  
- Fylla i närvarorapporter.  
- Kunna berätta om klubben och våra aktiviteter.  
o Olika typer av medlemskap.  
o Klubbkajakavtal, platsavtal och regler kring detta.  
- Kunna instruera nybörjarpaddling (hur sitta, gå i och ur, hur hålla 
paddel mm).  
- Hur man undsätter kapsejsad kajak.  
- Veta vilka regler som gäller på klubben (kanoter, bastu, mm)  
- Kunna hänvisa till rätt person.  



Jämställdhetsplan	  	  
Kalmar kanotklubb tillämpar Svenska kanotförbundets ”Policy mot 
sexuella trakasserier”. Se bilaga i pärmen.  
Kalmar Kanotklubb tillämpar Riksidrottsförbundets ”Policy mot sexuella 
övergrepp”. Se bilaga i pärmen.  
Kalmar kanotklubb har som mål att ha en jämn könsfördelning på 
valbara poster.  
 

Handlingsplan	  vid	  mobbing	  	  
Kalmar kanotklubb tillämpar Svenska kanotförbundets ”Policy för 
kränkande särbehandling och mobbing”. Se bilaga i pärmen.  
 

Första	  hjälpen/hjärt-‐och	  lungräddning,	  säkerhet	  vid	  
paddling	  	  
– Kunskap  
* Kalmar Kanotklubbs målsättning är att samtliga ledare, instruktörer och 
tränare inom klubbens verksamhet ska ha grundläggande utbildning i 
första hjälpen och hjärt- och lungräddning (HLR).  
 
Det är styrelsen, eller av styrelsen utsedd person, som ansvarar för att 
kostnadsfri utbildning regelbundet (1 gång/år) erbjuds alla ledare. Det 
ska också kontrolleras att alla deltagit i denna eller liknade utbildning. 
Ledare som inte har kunskaper om första hjälpen och HLR får inte 
fungera som ledare på samtliga nivåer i klubbens verksamhet. Klubben 
har register för kontroll av vilka som deltagit i utbildning.  
 
* Klubbens ledare ska också ha genomgått en säkerhetskurs för 
kajakpaddling, se separat kapitel.  
 
– I praktiken  
* Vid klubbverksamhet ska det alltid finnas första hjälpen/HLR utbildad 
ledare på plats, detta gäller för såväl inomhus aktiviteter som vid 
paddling. Om detta inte är fallet ska aktiviteten ställas in/avbrytas.  
 
* Vid klubbverksamhet med ungdomsgrupper och prova - på - paddling 
ska det finnas minst två (2) ledare på plats och vid paddling ska minst 
två (2) ledare finnas ute på vattnet med gruppen.  



Olycksfall/akut	  insjuknande	  	  
Vår målsättning är att både våra ledare och vår klubbanläggning ska 
vara välutrustade för att kunna klara av olycksfall och akut insjuknande. 
All nödvändig utrustning ska finnas tillgänglig på klubbanläggningen för 
att användas i verksamheten och lånas ut till privata användare.  
 
– Material  
* Förstaförband och nödtelefon  
På klubbanläggningen ska alltid finnas komplett förbandsmaterial väl 
synligt och tillgängligt för alla användare av anläggningen. Alla ska 
också ha tillgång till telefon för att kunna larma. Förbandsmaterialet ska 
regelbundet ses över och kompletteras av styrelsen eller av styrelsen 
utsedd person. (styrelsen är ansvarig)  
 
Vid resa, utfärd med kanot, med mera ska alltid förbandsmaterial och 
telefon/nödtelefon finnas med i packningen. Ledaren ansvarar för att 
materialet tas med och att deltagarna är informerade om var det finns.  
 
* Särskild säkerhetsutrustning för paddling  
På klubbanläggningen ska alltid finnas säkerhetsutrustning för paddling, 
paddelflottör, länspump och bogserlina. Vid paddling och utfärder ska 
ansvarig ledare bedöma om särskild säkerhetsutrustning (paddelflottör, 
länspump och bogserlina) ska tas med.  
 
Vid gemensam ledarledd utfärd med havskajak/skärgårdskajak ska alltid 
denna utrustning finnas med. Vid exempelvis träning med tävlingskajak 
kan utrustningen inte användas på grund av kajakernas utformning.  
 
* Krisplan  
Klubben har en krisplan för olyckor och akut insjuknande, denna ska 
alltid finnas tillhands vid alla verksamheter.  
 
* Flytväst  
Flytväst ska bäras av samtliga deltagare/ledare och är en förutsättning 
för att få delta i klubbpaddling.  
 
– Personuppgifter  
För att snabbt kunna nå anhöriga vid olycksfall/akut insjuknande ska 
ansvarig ledare se till att personuppgifter finns på samtliga deltagare i en 
klubbverksamhet.  
 
För ungdomar ska också målsman fylla i en särskild hälso- och 
personuppgiftsblankett.  



Uppgifterna ska förvaras på klubbanläggningens kansli och är endast 
tillgängliga för behöriga.  
 
– Ansvar  
Vem är ansvarig ledare för en aktivitet? Är detta oklart måste ledarna 
komma överens om detta innan verksamheten börjar, någon måste 
kunna ta kommandot om olyckan är framme.  
 
* Säkerhet  
Den ansvarige ledaren väljer aktiviteter och anpassar verksamheten 
efter väder och vind för att minimera riskerna för olyckor.  
 
* Rätt utrustning  
Ansvarig ledare ser till att rätt säkerhetsutrustning finns med vid 
klubbverksamhet och att alla deltagare är informerade om vart 
utrustningen är.  
 
* Kontakt med anhöriga  
Ansvarig ledare tar om möjligt personligen kontakt med närmast 
anhöriga vid olycksfall/akut insjuknande.  
 
* Kontakt med media  
All kontakt med media vid olyckor och akutinsjuknande ska gå genom 
klubbens ordförande eller person i styrelsen som blivit tilldelad denna 
uppgift av ordförande.  
 
* Ansvar för utrustning, utbildning och uppdatering av krisplan  
Styrelsen ansvarar för att utrustningen är komplett, för att ledarna har 
nödvändig utbildning och att krisplaner är uppdaterade.  
– Krishantering  
 
* Vid snabbt behov av professionell hjälp ska klubben i första hand 
kontakta:  
POSOM - Psykiskt Och Socialt OMhändertagande  
Kalmar kommuns växel 0480-45 00 00, eller via SOS 112. 

	  

	  
	  



Krisplan	  vid	  olycka/akut	  insjuknande	  	  
Vid olycksfall eller akutinsjuknande följ denna krisplan!  
 
Den har skrivits för att underlätta för Dig som ledare och för att Du inte 
ska missa viktiga punkter i ett pressat läge när olyckan varit framme. 
Denna krisplan är skriven speciellt för klubbens verksamhet. Krisplanen 
ska finnas lättillgänglig på klubbanläggningen, ta också med den under 
utfärder, tävlingar, inomhusträning, med mera. Den ska alltid finnas 
tillhands när Du behöver den!  
 
Riskbedömning  
Vad kan hända inom klubbens verksamhet? Vi har aktiviteter året om 
både ute och inne, inte minst på vattnet. Våra deltagare kan exempelvis 
gå runt i mycket kallt vatten vintertid, vi kan drabbas av en brand både i 
egna och hyrda lokaler, en kanotist kan få en allergiskchock ute på 
vattnet och gå runt, någon kanske får en hjärtattack, kanske drabbas 
flera personer samtidigt. Allt detta ska Du som ledare kunna hantera, 
med hjälp av denna krisplan och utbildning.  
 
Livsviktiga punkter, följ denna lista!  
 
* Första hjälpen!  
När en olycka har skett eller när någon insjuknat se till att personen 
snabbt får hjälp! Ge om nödvändigt första hjälpen och/eller hjärt- och 
lungräddning och flytta personen till en säker plats om det är möjligt. 
Första hjälpen instruktioner finns bifogade.  
 
* Larma!  
Larma SOS på telefonnummer 112 för att få hjälp och instruktioner för 
att hantera skadan. Även om det verkar onödigt att ringa 112 ska Du 
alltid ta det säkra före det osäkra. Tala om vad Du heter, vad som har 
hänt och var ni befinner er!  
o Se om Du kan få fram personuppgifter om den skadade/sjuka 
personen för att lämna till sjukvården.  
o Vid mindre allvarliga skador/sjukdomar kan du kontakta 
sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 11 77  
 
* Se till övriga deltagare!  
Är gruppen i säkerhet, kan ytterligare tillbud inträffa? Glöm inte bort 
de som inte har drabbats och försök att hålla ihop gruppen. Du måste 
organisera och ta kommandot!  



* Sjuktransport  
Det kan bli nödvändigt att transportera den skadade/sjuka personen till 
exempelvis en väntande ambulans. Det är ytterst viktigt att minst en 
ledare stannar med övriga deltagare medan en ledare följer med den 
skadade/sjuka.  
 
* Kontakta anhöriga!  
Ge så fort som möjligt information till de närmast anhöriga om vad som 
har inträffat och vad som kommer att hända nu. Lämna Ditt 
telefonnummer så att de anhöriga kan nå Dig!  
 
* Information till deltagarna  
Samla alla deltagare och berätta vad som har hänt och vad som 
kommer att ske härnäst. Försök bilda Dig en uppfattning om hur 
deltagarna mår – prata om det som inträffat!  
Kanske kan Ni behöva professionell hjälp av en krisgrupp? Klubbens 
ordförande ansvarar för att kontakta krisgrupp!  
 
* Avbryta aktiviteten?  
Detta kan endast Du/Ni på plats avgöra. Bedöm folks psykiska hälsa och 
om säkerheten är god. Om ni är tveksamma – avbryt aktiviteten på 
bästa möjliga sätt. Informera om varför Ni avbryter.  
 
* Meddela ordförande  
Det är ytterst viktigt att styrelsen meddelas så snart som möjligt för att 
kunna stötta ledare och deltagare på bästa sätt. Styrelsen och ytterst 
ordförande ska dessutom fungera som den enda kontakten mot 
media. Detta för att bl.a. annat skydda den personliga integriteten.  
 
* Rapportering  
Vid alla olycksfall av något slag ska en tillbuds- och skaderapport fyllas i 
och skickas till Kultur- och Fritidsförvaltningen, Kalmar Kommun. Se 
bilaga. Det är ansvarig ledare som ser till att detta blir gjort.  
 
Att tänka på!  
 
* Att vara medmänniska räcker långt, men kom ihåg att det ibland 
behövs professionell hjälp.  
* Var inte rädd för att göra fel! Det är bättre att Du gör något, än 
ingenting alls.  



Policy	  och	  handlingsplan	  för	  dopning,	  droger,	  alkohol	  och	  
tobak	  	  
Allmänt  
 
Kalmar kanotklubb är en ideell idrottsförening som arbetar för 
idrottande, gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det 
viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sin idrott och kamratskap. 
Hur vi som ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt för 
denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en drogpolicy där 
föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och är till stöd 
för medlemmarna.  
 
Ansvaret för att följa föreningens policy är gemensamt för föreningens 
medlemmar. Det yttersta ansvaret ligger på styrelsen dit man som 
ungdom, förälder eller ledare eller annan medlem kan vända sig vid 
behov om det skulle inträffa något problem som är svårt att hantera.  
 
Som grund till denna policy och handlingsplan ligger RF:s och Svenska 
kanotförbundets policy och handlingsplaner som vi som medlem ska 
följa.  
 
Alkohol  
Utgångspunkten måste vara att idrotten skall utgöra en trygg miljö också 
ur alkoholsynpunkt. Föräldrar skall med förtroende kunna låta sina barn 
delta i föreningslivet. Detta ställer krav på föreningens ledare och övriga 
medlemmar, som i sin samvaro med ungdomar måste vara medvetna 
om sin roll som vuxna förebilder.  
 
Ledare/styrelserepresentant  
Vi tillåter inte att våra ungdomar dricker alkohol. Om vi skulle 
upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi 
på följande vis: Enskilt samtal och kontakt med förälder. Vid 
upprepade tillfällen och vid misstanke om problem tar vi kontakt 
med föräldrar och sociala myndigheter.  
 
Som ledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en 
förebild för sina ungdomar. Följande regler gäller:  
§ Inga alkoholdrycker* ska förekomma bland vare sig ledare, föräldrar 
eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdom. T ex 
under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa.  
 



§ Det är inte tillåtet att komma berusad eller bakfull till träning, match 
eller annat möte.  
§ Föreningen skall i sponsorsammanhang avstå från åtaganden som 
kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.  
 
*Alkoholdrycker = Spritdrycker, vin och öl (dryck starkare än lättöl)  
 
Ledare/styrelserepresentant  
Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ledare eller aktiva skulle 
bryta mot våra regler eller uppvisa andra symptom på missbruksproblem 
tar vi upp detta i förtroendesamtal för vidare åtgärder.  
 
Tobak  
Föreningen skall:  
§ Uppmuntra ungdomar att värna om nikotinfria miljöer och en 
ungdomskultur utan tobaksrökning och snus.  
§ Uppmärksamma gällande lagstiftning avseende marknadsföring av 
tobak.  
§ Göra ledare och aktiva medvetna om tobakens och snusets negativa 
inverkan på individ och miljö och därmed arbeta för att konsumtionen 
minskar.  
§ Uppmana våra ungdomar att inte använda tobak.  
 
Ledare/styrelserepresentant  
Upptäcks tobaksbruk gör vi på följande vis:  
Enskilt samtal och kontakt med förälder. 
  
Narkotika och Dopingpreparat  
Användning av narkotika och prestationshöjande medel enl. ICO:s 
dopinglista är förbjuden. Undantag är om spelaren har läkarintyg för t ex 
Astmamedicin.  
 
Ledare/styrelserepresentant  
Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar 
använt/varit i närheten av narkotika eller dopingpreparat gör vi på 
följande vis:  
§ Enskilt samtal, kontakt med förälder och kontakt med sociala 
myndigheter.  
 
Styrelserepresentant  
Ingen av våra ledare eller aktiva får bruka narkotika eller 
dopingpreparat och vid upptäckt gör vi på följande vis:  
§ Enskilt samtal och kontakt med polis.  



Rese-‐	  /	  trafikpolicy	  	  
- I huvudsak används personbil eller minibuss som hyrs in från bilfirma.  
- Kontroll av lastat och kopplat släp utförs av flera personer.  
- Ledare som kör ”klubbens” fordon har stor erfarenhet av körning med 
minibuss och släp.  
- För att kunna avlösa varandra så finns oftast 2 erfarna förare med på 
resorna.  
- Alla resor genomförs trafiksäkert och med total nykterhet.  
- För att undvika långa resor kan det bli aktuellt med övernattning.  
- Förare och passagerare skall vara ”bältade” med trepunktsbälten.  
 

Försäkringar	  /	  ekonomiadministration	  	  
- Klubbmedlemmar är försäkrade vid deltagande i, samt på väg till och 
från klubbaktivitet.  
- Ansvarsförsäkring finns för person- och sakskada.  
- Klubbanläggning med inventarier, släp samt båt är försäkrade.  
- Översyn av försäkringar görs årligen.  
- Enligt normalt styrelsearbete planeras verksamhetsåret med 
budgetarbete. Uppföljning sker 4ggr under året där eventuella avvikelser 
mot budget noteras och eventuellt åtgärdas.  
- Ekonomisk rapport med uppgifter om disponibla medel samt liggande 
intäkter/ utgifter ges på varje styrelsemöte.  
- Betalning av räkningar sker via Bankgirots Internettjänst. Hogia 
bokföringsprogram används för bokföringen.  
- Kontanthantering undviks i möjligaste mån, mindre summor förvaras i 
låsta utrymmen i klubbanläggningen men redovisas regelbundet till 
kassör.  
	   	  



Förtroendevalda	  med	  befattningsbeskrivningar	  	  
 
Ordförande, mandatperiod 1 år  
- Föreningens officiella representant.  
- Leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att 
föreningens stadgar och övriga bindande regler och beslut efterlevs.  
- Ordföranden eller den som blivit delegerad uppgiften är den person 
som uttalar sig i media.  
 
Vice Ordförande, mandatperiod 2 år  
- Träder in i ordförandens ställe då denne har förhinder.  
 
Sekreterare, mandatperiod 2 år  
- Förbereder styrelsens sammanträden och föreningens möten,  
- För protokoll över styrelsens sammanträden,  
- Ser till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på 
betryggande sätt,  
- Ser till att fattade beslut verkställts,  
- Om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående 
handlingar,  
- Årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.  
 
Kassör, mandatperiod 2 år  
- Ser till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,  
- Ser till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och 
idrottsorganisationer m fl,  
- Svarar för föreningens bokföring, vilket innebär skyldighet att föra bok 
över föreningens räkenskaper,  
- Upprättar årligen balans- och resultaträkningar,  
- Utarbetar underlag för budget och budgetuppföljning,  
- Ser till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,  
- Upprättar och avger allmän självdeklaration, särskild uppgift, 
kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter 
inom skatte- och avgiftsområdet.  
- För medlemsförteckning,  
- För inventarieförteckning, i vilken också föreningens förvärvade priser 
införs.  
- Ser till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som 
föreningens byggnader, idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter är 
försäkrade på ett betryggande sätt.  
 



Ledamot, mandatperiod 2 år  
- Förutom att aktivt delta i styrelsearbetet är ledamoten aktiv i 
ungdomsgruppen.  
 
Ledamot, mandatperiod 2 år  
- Förutom att aktivt delta i styrelsearbetet är ledamoten aktiv i 
kustpaddlargruppen.  
 
Ledamot, mandatperiod 2 år  
- Att aktivt delta i styrelsearbetet.  
 
Suppleant, mandatperiod 1 år  
- Förutom att aktivt delta i styrelsearbetet ska ledamoten vara beredd att 
kunna ersätta ordinarie ledamot vid ev. avhopp, frånfälle e dyl.  
 
Suppleant, mandatperiod 1 år  
- Förutom att aktivt delta i styrelsearbetet ska ledamoten vara beredd att 
kunna ersätta ordinarie ledamot vid ev. avhopp, frånfälle e dyl.  
 
Följande ansvarsposter fördelas av styrelsen vid starten av varje 
verksamhetsår vid första styrelsemötet efter årsmötet.  
- Canadensaruthyrning  
- Avtal (kajakplatser, klubbkajakavtal, canadensarplatsavtal)  
- Nycklar, passerbrickor  
- Lokaluthyrning  
- Badtunna  
- Hemsida  
- Medlemsregister  
- Klubbkläder  
- Ullmax  
- Utbildning  
- Litteraturansvarig  
- Säker & Trygg förening  
 



Följande poster utanför styrelsen väljs på årsmötet  
 
Revisorer, 2 st, mandatperiod 2 år samt 1 suppleant på 1 år  
- Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, 
årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.  
- Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en 
månad före årsmötet.  
- Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för 
det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen 
överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.  
 
Anläggnings- och fastighetsgruppen, ansvariga 2 st 
- Ser till att klubbhuset är städat och att städmaterial, toalettpapper, 
diskmedel mm finns tillgängligt i klubblokalen.  
- Sköter soptömning enl KSRR:s hämtningsschema.  
- Sköter löpande mindre underhåll av anläggningen och föreslår åtgärder 
som kräver gemensamma insatser eller köp av tjänst.  
- Utser en tomtansvarig (som i sin tur tar hjälp av frivilliga) som sköter 
gräs- och kantklippning.  
- För en fortlöpande dialog med styrelsen under verksamhetsåret 
- Upprättar verksamhetsberättelse som lämnas till styrelsen inför 
decembermötet.  
 
Kustpaddlargruppen, ansvarig 
- Arrangerar och ansvarar för turpaddlingar 
- Arrangerar Prova-på-paddlingen 
- Arrangerar Medlemspaddlingen 
- Upprättar ledarschema för säsongen 
- För en fortlöpande dialog med styrelsen under verksamhetsåret 
- Upprättar verksamhetsberättelse som lämnas till styrelsen inför 
decembermötet.  
 
Ledar- och utbildningsgrupp, ansvarig 
- Arrangerar Säkerhetskurs i Äventyrsbadet.  
- Rekryterar ledare för Prova-på-paddling och Medlemspaddling.  
- Ansvarar för att ledarna erhåller erforderlig utbildning och blir insatta i     
klubbens organisation.  
- Arrangerar föredrag. 
- För en fortlöpande dialog med styrelsen under verksamhetsåret 
- Upprättar verksamhetsberättelse som lämnas till styrelsen inför 
decembermötet.  
 



Ungdomsgruppen, ansvarig  
- Arrangerar ungdomsaktiviteter 
- Stödjer initiativ till träning/tävling och upprättar träningsprogram.  
- Bokför aktivitetsstöd.  
- För en fortlöpande dialog med styrelsen under verksamhetsåret 
- Upprättar verksamhetsberättelse som lämnas till styrelsen inför 
decembermötet.  
 
Valberedning  
- Valberedningen består av en ordförande och två övriga ledamöter, 
samtliga valda av årsmötet. Föreslagna ledamöter skall inkludera båda 
könen och representera olika åldersgrupper.  
- Valberedningen utser en av sina ledamöter till vice ordförande. 
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst två 
ledamöter så bestämmer.  
- Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vars 
mandatperiod går ut vid årsmötet om de vill kandidera för nästa 
mandatperiod.  
- Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela 
röstberättigade medlemmar sitt förslag.  
 
 
 
 
UTHYRNINGSPOLICY FÖR KLUBBLOKAL  
· Kalmar kanotklubbs lokaler kan hyras ut till medlemmar, föreningar, 
företag och privatpersoner som kan anses pålitliga för att hyra lokalerna.  
· Lägsta ålder för privatpersoner som hyr lokalerna är 25 år.  
· Lokalerna bokas genom kansliet som också går igenom avtal och 
regler med nyttjaren.  
· Mer information finns i bifogad avtalsblankett.  
  



Viktiga	  kontaktuppgifter!	  	  
– SOS Alarm  
112  
– Sjukvårdsrådgivning  
11 77  
– Akutmottagning Kalmar Länssjukhus  
0480-810 00 (växel)  
– Giftinformationscentralen  
Akut ring 112 och begär giftinformation (dygnet runt ) 
Övriga frågor dagtid om förgiftning 08-33 12 31  
– POSOM - Psykiskt Och Socialt OMhändertagande  
Kalmar kommuns växel 0480-45 00 00, eller via SOS 112.  
– Kalmar Kommun, föreningsverksamhet  
Kaja H-Holmström 0480-45 06 07  
– Klubbstugan/kansliet  
Ekudden 0480-149 77  
– Canadensareuthyrning  
Mobil 0708-26 33 53	  


