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Styrelse 

 

För verksamhetsåret 2016 har styrelsen haft följande utseende: 

 

    Ansvarsområde 

Ordförande  Kristina Malmer   

Vice ordförande Yvonne Aldentun Säker & Trygg 

(Adj., anställd   Annica Kristoffersson Protokoll, Ullmax 

Kassör   Urban Andersson Ekonomi, klubbanläggning 

Ledamot  Pontus Påhlsson Ungdomsverksamhet  

Ledamot  Robin Sundin  Kustpaddlargrupp 

Ledamot  Torbjörn Ångmark Ledar-/Utbildningsgrupp   

Ledamot  Caroline Engstrand  

Suppleant  Ulrika Svanholm 

Suppleant  Peter Engkvist  

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 st. protokollförda sammanträden. Protokollen har efter 

godkännande funnits samlade i avsedd pärm på kansliet. 

Övriga förtroendevalda 

Revisor:  Marléne Karlsson 

   

Suppleant:  Anita Winblad, Susanne Rylander    

 

Stug-/Tomtvärdar: Lars Malmer   

  

Materialförvaltare: Respektive kommitté/Grupp 

 

Valberedning:  Lars Gustavsson, sammankallande, Patrik Eriksson, Elin Ericsson  

 



Kommittéer / Grupper 

 

Kustpaddlargrupp/ 

Prova på-grupp:   Robin Sundin 

    

Ungdomsgrupp:   Pontus Påhlsson 

 

Ledar- och Utbildningsgrupp:  Lars Gustavsson 

 

Fastighets- och Anläggningsgrupp: Urban Andersson 

 

Badtunnegrupp:   Ulf Ottosson/Urban Andersson 

 

Canadensargrupp:                                      Roland Enefalk/Christina Wahlqvist-Enefalk/Ingrid 

Axelsson/Oddbjörn Andersson     

       

Medlems- & avtalsstatistik 

 

Antalet medlemmar i klubben håller sig stabilt kring 350 st. Under 2016 har antalet nya medlemmar varit 

ungefär lika stort som det antal medlemmar som slutat i klubben. 

Det är ca 20 medlemmar som har tecknat klubbkajakavtal vilket är en marginell minskning. Detta kan 

bero på att många medlemmar med klubbkajakavtal har köpt egna kajaker. 

 

Aktivitetsstöd 

 

Sedan flera år får klubben mindre aktivitetsstöd och bidragen från stat och kommun. Detta beror på att 

det har varit en minskad ungdomsverksamhet jämfört med under början av 2000-talet. Att få igång en 

fungerande verksamhet för denna målgrupp är en fråga med hög prioriterad för styrelsen. De senaste 

årens satsningar har resulterat i en grupp med ungdomar som regelbundet deltar i aktiviteterna. Vår 

förhoppning är att detta positiva arbete fortsätter och utvecklas tack vare våra engagerade 

ungdomsledare. 



Ungdomsverksamhet 

 

Ungdomsgruppen har haft ett stadigt antal deltagare i år. Sju killar, 15 år, har kommit regelbundet på 

träningarna, som innehållit teknik, racing, utfärder och lekar. På träningarna har fokus legat på teknik 

och motionspaddling, vilket har resulterat i stor utveckling hos ungdomarna. 

Man har även lagt vikt vid gemensamma aktiviteter utanför paddlingen, vilket har stärkt gemenskapen i 

gruppen, till exempel en utflykt till BodaBorg I Sävsjö, där ledarna vann över ungdomarna (!). 

Ledare för ungdomsgruppen har under året varit Elin Ericsson, Pontus Påhlsson, Elise Hjelm och Jakob 

Lund. 

Högstadieelever från Falkenbergsskolan har vid tre tillfällen varit här och provat på att paddla kajak. Det 

var mycket uppskattat och kan eventuellt generera ett antal nya deltagare kommande säsong. Wilmer 

och Edvin höll i detta under överinseende av ordinarie ungdomsledare samt Torsten. 

Kustpaddlarverksamhet/ Prova-på-paddlingsverksamhet 

 

 

Under året har kustpaddlargruppen jobbat med planering av årets turer tidigt på våren och haft en 

utvärdering av säsongen i slutet på året. Det planerades 18 turer under säsongen, de flesta blev av men 

några ställdes in. 

Prova-på-paddlingarna och onsdagspaddlingarna har fortsatt att gå runt på ganska få ledare och i stort 

sett samma ledare. Detta året har det varit flera special-prova-på-paddlingar för företag. De flesta 

förfrågningar om prova-på-paddling har vi kunnat ordna ledare till, medan någon enstaka inte gick att få 

tag i tillräckligt med ledare till. Att få tag i ledare till dessa special-prova-på-paddlingar har gjorts med 

förfrågning via mail från sammankallande i kustpaddlargruppen. 

Underhåll/reparation av kajaker upplevs ha fungerat väl under året men även här behövs fler som kan 

laga kajaker. Idéer finns om att anordna tillfälle för att lära upp intresserade. En tavla har sats upp i 

kajakförrådet där man kan skriva upp vad som är trasigt med en kajak för att lättare veta vad som 

behöver åtgärdas. Arbete har påbörjats för att köpa in nya kapell till kajakerna som ska märkas upp för 

att lättare hitta passande kapell till kajakerna.  

 

 

 

 



Ledar- och Utbildningsgruppen 

 
Under 2016 har ledaregruppen introducerat flera nyheter i klubben. Förändringarna har diskuterats i 
både ledargruppen och kustpaddlargruppen. Resultatet är en mer levande diskussion kring klubbens 
ledarskap, turledning i allmänhet och säkerhet i synnerhet. Vid tre tillfällen under året har klubben 
samlats i en större utsträckning än vi tidigare varit vana vid. Dessa är; besök på Sjöräddningen, Rita 
Jönssons föreläsning och workshop i marinbiologi, samt årets sälpaddling där Rita höll föreläsning och 
quiz kring sälskyddsområdet. 
 
Vi har även arbetat med en uppstart i maj månad. De första fyra onsdagspaddlingarna har alla haft ett 
tydligt tema, med ledare som delar med sig av sina erfarenheter och tips. Konceptet var så uppskattat att 
fler onsdagspaddlingar och korta turer med teman har arrangerats under året. 
 
Under 2016 har vi arbetat fram en ny säkerhetskurs, som består av fyra kurstillfällen. Två kurser i 
simhallen, en kväll med utrustning och turdiskussioner, samt en dagstur. Resultatet har varit gott, och vi 
har fått bra feedback på kursens olika moment. Tre kurser arrangerades under sommaren, vilket 
resulterade i inte mindre än 92 möten om man lägger samman antal kursdagar med antalet deltagare. 
 
Grundkurser har arrangerats fortlöpande under sommaren, mellan maj och september. 45 deltagare.  
 
9:e Januari fri träning. 12 deltagare 
23:e januari rollkurs 10 deltagare 
12:e mars ledarträning 8 deltagare 
 

Canadensareuthyrning 

 

Uthyrningen av klubbens 12 canadensare är helt klart en av de viktigaste inkomstkällorna i 

verksamheten. 2016 blev ett nytt rekordår i uthyrningen. 

Uthyrningen är samtidigt ett mycket bra sätt att visa upp övrig klubbverksamhet för att väcka intresse för 

kanotklubben och paddling i allmänhet. 

Marknadsföringen via klubbens hemsida, Svenska kanotförbundets hemsida ”kanotvåg”, Kalmar turist, 

Enirokatalogen mm har nu fått ett ordentligt fäste hos kunderna. Vi är sedan flera år Kalmars ledande 

kanotuthyrare. Tack vare vår kapacitet med 12 canadensare kan vi ta stora bokningar från skolor, företag 

och föreningar. 

Som vanligt kräver denna verksamhet en insats av medlemmarna för att det ska fungera och för att vi i 

framtiden skall kunna få denna ekonomiska vinning. Annica sköter en stor del av uthyrningen under sin 

arbetstid men måste avlastas under icke arbetstid vardagar, helger och semester. 

En arbetsgrupp som tagit ett bredare ansvar för canadensarnas underhåll och uthyrning mm bildades 

under 2015. Den har för närvarande 5 medlemmar som har gjort en enorm insats under säsongen och 

tagit ett stort ansvar för uthyrningen. Denna grupp bör trots allt förstärkas med några medlemmar till 

om vi skall ha samma höga service till allmänheten under hela säsongen. 



Klubbanläggning 

 

Under året har ett av förråden för medlemmars kajaker byggts om. Detta har skett med en ny port och 

ombyggnad till skjutbås. Ombyggnaden genererade i ett antal nya kajakplatser, vilket i sin tur medfört att 

platskön har kortats avsevärt.  

Vi har efter ett inbrottsförsök tidigt i vintras tvingats byta fönstret i herrarnas omklädningsrum. I 

samband med detta beslöts att vi skulle byta detsamma på damavdelningen. Åtgärden torde medföra 

bättre värmehushållning i anläggningen. 

Vi har även installerat en ny diskmaskin eftersom den förra har krånglat en längre tid och det ansågs inte 

vara värt att reparera den. 

Övriga åtgärder på anläggningen har begränsats till löpande underhåll. Bland annat har det gjorts en 

översyn av ventilationen och byte av en duschblandare. Detta är liksom föregående år något under 

ambitionsnivån och en del planerade åtgärder har skjutits på framtiden. Tack vare en mild vinter och bra 

väder under året ligger driftskostnaderna under budget för verksamhetsåret inkluderat 

reparationskostnaderna ligger kostnaderna väl i nivå med budget. 

 

 

Ullmax-försäljning 

 

Klubben har under året sålt underställ och värmande funktionskläder från Ullmax. Det är högkvalitativa 

produkter till mycket bra priser. Den nya kollektionen från Ullmax har lite fler färger att välja på vilket 

bidragit till ökad försäljning i år. På klubben har vi en uppsättning produkter medlemmarna kan titta på, 

och så har vi en väska medlemmarna kan ta med sig till sina arbetsplatser t ex. Under året har klubben 

sålt för ca 21 000:-, vilket genererat en förtjänst på ca 6 000:-. 

 

 

 

 

 

 



Säker & Trygg förening 

Vikten av ett ständigt levande säkerhetsarbete blev extra tydligt för klubben efter fjolårets incident i 

Kalmarsund. Klubben har sedan dess vidtagit ett antal åtgärder för att göra paddlingen ännu säkrare. 

Onsdagspaddlingarna inleds numera alltid på land med tydliga instruktioner för alla inblandade kring vad 

som gäller för turen. Nya medlemmar tas om hand med större omsorg. Förutom grundläggande 

paddlingsinstruktioner så följer numera en utökad säkerhetskurs bestående av en teoridel, en praktisk 

räddningsövning och en utflykt med fokus på säkerhetsaspekter. Klubbens kajakavtal har också skrivits 

om och det är ett krav att man har gått säkerhetskursen för att få teckna kajakavtal. Klubben har också 

gjort ett studiebesök hos Sjöräddningen för att skaffa sig ökad kunskap om deras arbetssätt och lyssna 

till deras råd kring säkerhet. 

Pärmen Säker & Trygg förening har ånyo uppdaterats och förändringar förankrats i kustpaddlargruppen 

och ledargruppen. Byggnader och material har inventerats höst och vår och mindre brister åtgärdats.  

Klubben har under året följt det schema för verksamhetsåret, ”årshjulet”, som togs fram under fjolåret 

och det fungerar bra som stöd för när olika aktiviteter bör genomföras under året. Dialogen kring 

säkerhet har utvecklats under året bland såväl ledare som övriga medlemmar. Innehållet i pärmen Säker 

& Trygg förening, och de rutiner som följer med detta, ska tydliggöras och spridas till alla i klubben. 

Klubben stödjer aktivt olika fortbildningsaktiviteter och kurser för ledare för att stimulera till ökad 

kunskap och säkerhet. Det finns ett stort behov av att locka fler personer att vilja bli ledare i klubben. 

Genom stöd och utbildning hoppas vi kunna skapa ökad trygghet i ledarrollen för nya ledare. Under 2016 

minskades antalet ”prova-på-paddlingar” ner jämfört med föregående år och har gjort ledarinsatserna 

något mera rimliga i år.  

All fortbildning av klubbens ledare, och andra medlemmar, ska registreras i ett dokument i klubbens 

dator. Annica kommer att föra in genomförda utbildningsinsatser så att vi kan hålla koll på dessa. Särskilt 

viktigt är det att HLR-kurser och första hjälpen kurser genomförs med regelbundenhet bland ledarna.  

Inför 2017 kommer vi att arbeta vidare med att stärka de olika arbetsgrupperna i klubben. Varje 

arbetsgrupp bör ha en representant i styrelsen för att flödet av information mellan styrelsen och 

respektive arbetsgrupp ska fungera snabbt och smidigt. Detta bidrar till att eventuella säkerhetsrisker 

snabbt kan undanröjas.  

Övriga investeringar och reparationer 

 

Vi har bytt ut två av canadensarna. De två äldsta lämnades till Linder för återvinning mot en summa av 

1 250:-/båt. Kostnaden för de två nya stannade då vid 27 020:-. 

Vidare har vi köpt en ny havskajak – Zegul Arrow Nuka; kostnad 17 900:- 

För en kostnad av ca 23 000:- har vi köpt 10 nya havspaddlar och en grönlandpaddel i kolfiber. 

Vi hoppas att den nya utrustningen skall glädja alla medlemmar i verksamheten. 

 



Avslutning 

Genom förslag från medlemmar har klubben sedan 2015 arbetat med arbetsgrupper som har olika 

ansvarsområden. Under den senaste säsongen har vi sett hur detta nya arbetssätt har utvecklats på ett 

positivt sätt. Det är inte så många fler som deltar aktivt i arbetsgrupperna men arbetet i flera av 

grupperna har inneburit en utveckling av klubben på ett positivt sätt och det har även bidragit till en 

tydligare struktur. En del av styrelsens arbete är att diskuterat hur vi ska prioritera i verksamheten för att 

få den personella budgeten att räcka till för verksamheten och att tillgodose behovet av utbildning. Vi 

har kommit fram till att det vi vill prioritera är att medlemmarna ska uppleva att paddlingen är säker, 

trygg och roligt i varje stund och ges möjlighet att utveckla sin paddling. Därför har klubben nu investerat 

i nya kapell till samtliga kajaker men framför allt i flera olika typer av paddlar som vi hoppas ska ge 

medlemmarna nya möjligheter att utveckla sin paddelteknik inom klubbens verksamhet. Jag hoppas 

många medlemmar tar denna möjlighet till utveckling och får många fina upplevelser av paddling under 

kommande säsong. Det bygger dock på att vi är många som tycker det är roligt att dela med oss av vad vi 

kan och ställer upp både som ledare och delaktiga i de olika arbetsgrupperna som är förutsättningen för 

att vi ska kunna behålla denna härliga och omfattande verksamhet. 

 

 

 

 

 

Kalmar den 4 februari 2017 

 

 

 

Kristina Malmer   Yvonne Aldentun  Urban Andersson 

 

 

 

Caroline Engstrand  Robin Sundin   Pontus Påhlsson 

 

 

 

Torbjörn Ångmark  Peter Engkvist   Ulrika Svanholm 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


