Verksamhets- och utbildningsplan, Kalmar kanotklubb 2017
Kalmar kanotklubbs vision: Kalmar kanotklubb – upplevelser, glädje och gemenskap i en säker och
trygg miljö
Upplevelser, glädje och gemenskap
Kalmar kanotklubb drivs på ideell basis och bygger på medlemmarnas vilja att ge av sin tid för att i sin
tur få upplevelser, glädje och gemenskap. Verksamheten ska tillvarata olika människors förmågor och
ge möjlighet till utveckling.
Klubbens aktiviteter och utvecklingstakt måste hela tiden stå i proportion till de personella och
ekonomiska förutsättningar som står till klubbens förfogande.
Säker & Trygg
Kalmar kanotklubb utvecklar hela tiden sitt säkerhetsarbete och är sedan 2007 certifierad som en
”Säker & Trygg” förening. Verksamheten på vatten ställer krav på kunnande och ansvarstagande hos
både ledare och deltagare.

Kalmar kanotklubbs nya vision och mål antogs vid årsmötet 2016-02-17. Arbetet i klubben under
2017 kommer fortfarande att utgå från denna och prioriterat är







Fortsätta att utveckla klubbens arbetssätt som inleddes 2015 med verksamhetsgrupper som
har olika ansvarsområden samt att försök intressera fler att aktivt arbeta i dessa.
Skapa en tydlig struktur för aktivitetsåret i klubben.
Ta hand om de medlemmar klubben får genom fortsatt utveckling av grund- och
säkerhetskurser.
Ge möjlighet till fortbildningskurser/-aktiviteter till klubbens medlemmar och arbeta för att
fler ska intressera sig för att bli ledare. Detta gäller såväl vuxenverksamheten som
ungdomsverksamheten.
Hålla dokumentationen kring säkerhetsrutiner och utbildning med koppling till
personsäkerhet samt olycksfall uppdaterad
Göra innehållet i dokumentet ”Säker & Trygg” känt bland medlemmarna

Antalet prova-på-paddlingar för ungdomar och vuxna kommer att ligga kvar på 2016 års nivå till
förmån för att frigöra ledarresurs för utveckling av grund- och säkerhetskurser samt ge möjlighet till
att bredda kunskapen kring paddling hos både medlemmar och ledare. På sikt hoppas vi genom detta
arbete kunna skapa goda förutsättningar för en ledargrupp som är trygg i sin roll, ha tydlig struktur
på bl. a medlemspaddlingar och kan förmedla ”god paddelkunskap”. Genom att ge möjlighet till olika
moment av träning för samtliga medlemmarna kan dessa växa både som paddlare och ledare.
Kurser/utbildning bör kunna erbjudas både internt och från andra arrangörer för att medlemmar ska
kunna utveckla sin paddling. För att ge möjlighet att planera sitt deltagande i utbudet av turer och
kurser bör ett ”skelett” av tur- och kursprogram för året finnas klart i slutet av april. Viktigt är också
att klubben jobbar vidare utifrån dokumentet Säker & Trygg Förening och göra innehållet i det känt
bland medlemmarna.

Mer detaljerad planering av turer och utbildning ligger på Kustpaddlar- och Ledargruppen att ta fram
med stöd av årshjulet
Efter beslut på årsmöte har arbetet inom klubben under 2015 fördelats på verksamhetsgrupper med
olika ansvarsområden där en person har varit sammankallande. Detta arbetssätt fortsätter under
2017 och presenteras åter på årsmötet där möjlighet att skriva upp sig för arbete i olika grupper ska
finnas. Det bör finnas en utsedd gruppledare fram för allt i Ledargruppen, Kustpaddlargruppen och
Anläggningsgruppen för att arbetet i dessa grupper ska fungera. För att även i fortsättningen kunna
behålla nuvarande nivå på medlemsavgift är det viktigt att fler ställer upp i Canadensar- och
badtunnegruppen eftersom uthyrningen dessa grupper ansvarar för står för en stor del av klubbens
inkomster. Tänk på att nya medlemmar bör informeras om verksamhetsgrupperna så att de kan
börja delta i dessa under året.

Årsmöte hålls 2017-02-23
Styrelsemöten hålls en gång/månad med uppehåll i juli
Arbetsdag där översyn av anläggningen ingår planeras till senare delen av april och oktober
Investering i ny säkerhetsbåt samt ombyggnad av förråd för att ge plats åt densamma
Ombyggnad i förrådet för att åstadkomma bättre förvaring för paddlar och flytvästar. Målet är att
ombyggnaden är klar till 1 maj när medlemspaddlingarna börjar.
Niklas Holmgren, utbildad ledare inom friluftsliv, håller i en upplevelsebaserad ledarkurs den 18/3 för
att hjälpa intresserade att utvecklas som ledare och människa
Fortsättning på den 18/3 med workshop i badhuset den 25/3 med erfarenhetsutbyte av upplevelser
från turer och träning av olika säkerhetsmoment
Föreläsning av ornitolog planeras till mars/april
Fortbildning i HLR och första hjälpen planeras i första hand för ledarna, troligen under hösten
Arbeta för att bli godkänd kanotcentral enligt Svenska Kanotförbundets säkerhetshandledning
Medlemspaddlingarna har under maj olika teman för att ge möjlighet att träna säkerhet men även
bredda sin paddelkunskap och kunskap kring miljön vi vistas i.
Kurs i paddelteknik med vingpaddel planeras till maj/juni

