Verksamhetsberättelse

Kalmar Kanotklubb
2018

Styrelse
För verksamhetsåret 2018 har styrelsen haft följande utseende:
Ansvarsområde
Ordförande
Kristina Malmer
Vice ordförande
Pierre Nestlog
Anläggnings-och Fastighetsgruppen,
Säker & Trygg
(Adj., anställd)
Annica Kristoffersson
Protokoll, Ullmax, bokningar mm
Kassör
Kristina Börjesson
Ekonomi
Ledamot
Jakob Lund (tom september) Ungdomsverksamhet, hemsida
Ledamot
Robin Sundin (tom juli)
Kustpaddlargrupp, Säkerhetskurser
Ledamot
Torbjörn Ångmark
Ledar-/Utbildningsgrupp, Säker & Trygg
Ledamot
Caroline Engstrand
Suppleant
Elin Ericsson
Ungdomsverksamhet, hemsida
(ordinarie ledamot i st f Robin Sundin fr o m augusti)
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:
Suppleant:
Stug-/Tomtvärdar:
Materialförvaltare:
Valberedning:

Marléne Karlsson
Anita Winblad, Lars Gustavsson
Robin Sundin, Peter Engkvist
Respektive kommitté/Grupp
Diane Balck (sammankallande), Elin Ericsson, Urban Andersson

Kommittéer / Grupper
Kustpaddlargrupp/Prova på-grupp:
Ungdomsgrupp:
Ledar- och Utbildningsgrupp:
Fastighets- och Anläggningsgrupp:
Badtunnegrupp:
Canadensargrupp:

Anna Helander, Torbjörn Ångmark
Elin Ericsson, Jacob Lund, Elise Hjelm
Lars Gustavsson, Torbjörn Ångmark
Robin Sundin, Pierre Nestlog
Ulf Ottosson
Annica Kristoffersson, Ingrid Axelsson, Oddbjörn
Andersson, Suzanne Pettersson, Åsa Narde,
Diane Balck, Maria Thörnblad, Agneta Friström,
Jan Ericsson, Urban Andersson, Karin Olsén

Medlems- & avtalsstatistik
Antalet medlemmar i klubben håller sig stabilt kring 350 st. Under 2018 har antalet nya medlemmar varit
ungefär lika stort som det antal medlemmar som slutat i klubben.
Det är 6 medlemmar som har tecknat klubbkajakavtal,

Aktivitetsstöd
Sedan flera år får klubben mindre aktivitetsstöd och bidrag från stat och kommun. Detta beror på att det
har varit en minskad ungdomsverksamhet jämfört med början av 2000-talet. Att få igång en fungerande
verksamhet för denna målgrupp är en fråga med hög prioritet för klubben.

Ungdomsverksamhet
Säsongen 2018 började med kanotskola för försök till uppstart av ny grupp. Intresset för paddling var
stort och kanotskolan genomfördes med full grupp och barn som stod i kö för att få prova på paddling
vid senare tillfälle. Flera ungdomar fortsatte paddla under säsongen. Kul.
Intresset svalnade under senare delen av sommaren. Det blev samtidigt ett bortfall av ledare vilket
försvårade att kunna hålla träningar varje vecka. I och med detta kom det upp till diskussion att
samarbeta med surfskisektionen. Några träningar med hjälp av surfskisektionen hanns med innan
säsongen var slut och nu i vinter fortsätter träningar/träffar ungefär en gång i månaden med fokus på
styrka och kondition. Vi planerar också för en träning i simhallen med fokus på vattenvana och
färdigheter i kajaken.
Även inför nästa säsong behöver vi utöka gruppen med fler ungdomar som vill börja paddla. Planen är
fortsatt samarbete med surfskisektionen nästa säsong.

Kustpaddlarverksamhet/ Prova-på-paddlingsverksamhet

I år planerade kustpaddlargruppen in 16 turer under säsongen och onsdagspaddlingar med tema samt
alla prova-på-paddlingarna datumbestämdes och bemannades med ledare redan när vi gjorde
turprogrammet. Ledarna har själva ansvarat för att lägga upp information om sina turer i kalendern.
Prova-på-paddlingarna och onsdagspaddlingarna har fortsatt att gå runt på ganska få ledare och i stort
sett samma ledare. Då det varit många nya medlemmar som börjat i år har vi inte riktigt kunnat möta
upp den ökade efterfrågan på säkerhetskurs. Underhåll/reparation av kajaker upplevs ha fungerat väl
under året men även här behövs fler som kan laga kajaker.

Badtunnan
Under året har badtunnan varit uthyrd tre gånger, vilket är samma som de senaste åren med torrare
somrar, vattenbrist och eldningsförbud.

Ledar- och Utbildningsgruppen
Våra ledare i föreningen har under 2018 mött en ny Kalmar kanotklubb. Vi har under de gångna åren
mött många nya ansikten, och våra medlemmar med 0-3 års paddelerfarenhet är nu en mycket stor och
glad grupp i föreningen. På många sätt är det denna grupps nyfikenhet och vilja att lära sig mer som
under 2018 har format vårt sätt att arbeta med ledarskap på havet och på land. Våra kurser och
onsdagspaddlingar har snabbt fyllts av paddlare, samtidigt som kajakförådet gång på gång tömts på
farkoster.
Vår förhoppning för 2019 är att bereda väg för fler medlemmar att prova på den belönande rollen att
leda grupper på våra vatten. Bland annat ett mentorskap där nya ledare tryggt kan prova att leda
grupper, med diskret handledning av erfarna ledare. Ett nytt system med kurser behövs också för att så
många medlemmar som möjligt skall få tillgång till grunder, och avancerade kunskaper, om paddling och
friluftsliv. Under hösten 2018 påbörjades arbetet med ett nytt utbildningssystem i klubben. En tacksam
uppgift som efterlysts av våra medlemmar.
Under 2018 har våra ledare arrangerat:
6 prova-på paddlingar för icke medlemmar (2-3 ledare per tisdag), Ett antal prova-på paddlingar för
företag och skolor (2-3 ledare per gång), 22 onsdagspaddlingar (2-4 ledare per onsdag), Ett antal
turpaddlingar (minst två ledare per tur), Simhallsträning, 4 Säkerhetskurs 1 (2 ledare per kurs),
2Säkerhetskurs teori (3 ledare per kväll), 2Säkerhetskurs dagstur (minst 2 ledare per tur), 6 Grundkurs
(1-2 ledare per kurs), Vingpaddelkurs, 4 Tips och trix dagstur (1 Ledare per tur)

Surfskiverksamhet
Surfskigruppen har under säsongen -2018 haft träning på måndagar kl 18.00 fr.om. 2018-05-21 t.o.m.
2018-10-05.
Träningen har varit öppen för alla medlemmar som har fått möjlighet att prova på och lära sej mera om
Surfski paddling.
Vi har utgått från klubben och paddlat ute i sundet för att få möjlighet att surfa i vågor. Deltagarantalet
har varierat mellan 2-6 personer.
Alla som har varit med ute i sundet har fått visa att man klarar av en reentry innan vi ger oss ut på öppet
vatten !

Canadensareuthyrning
Uthyrningen av klubbens 12 canadensare är helt klart en av de viktigaste inkomstkällorna i
verksamheten. 2018 blev ett nytt rekordår i uthyrningen. Canadensaruthyrningen har under året
genererat 165 450:-.
Uthyrningen är samtidigt ett mycket bra sätt att visa upp övrig klubbverksamhet för att väcka intresse för
kanotklubben och paddling i allmänhet.
Under våren har klubben utarbetat en Säkerhetsplan och är fortsatt en “Godkänd Kanotcentral”.
Marknadsföringen via klubbens hemsida, Svenska kanotförbundets hemsida ”kanotvåg”, Kalmar turist
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 11 medlemmar som har gjort en enorm insats under säsongen och
tagit ett stort ansvar för uthyrningen.

Klubbanläggning
Klubben har under 2018 genomfört två arbetsdagar som innefattat vår-och höststädning (21/4 o 20/10)
av gemensamma lokaler, gårdstun och bryggor. Förutom städning har diverse reparations- och
underhållsarbete genomfört. Vid dessa tillfällen har också genomgång gjorts av säkerhetsutrustning och
diverse underhållsarbete av uthyrningskanoter genomförts.
Under året har följande enskilda projekt utförts:
• Igenfyllning av hålrum efter borttagande av slipers på gårdstunet
• Reparation och underhåll av kajaker
• Rödfärgning av fastigheter
• Inoljning av trägolv vid badtunnan

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 21 112:-, vilket genererat en förtjänst på 6 143:-.

Säker & Trygg förening
Klubben har under året fortsatt att utveckla sitt säkerhetsarbete. Onsdagspaddlingarna inleds alltid på
land med tydliga instruktioner för alla inblandade kring vad som gäller för turen. Det ska finnas också
tydliga instruktioner för ansvariga ledare på uppsatta dokument, dels i klubbhuset dels i kajakförrådet.
Nya medlemmar tas om hand med stor omsorg. Efter prova-på-paddling med grundläggande
paddlingsinstruktioner finns möjlighet att gå en av klubben arrangerad säkerhetskurs bestående av en
teoridel, en praktisk räddningsövning och en utflykt med fokus på säkerhetsaspekter. Obs! se vidare
nedan.
Klubben stödjer olika fortbildningsaktiviteter och kurser för ledare för att stimulera till ökad kunskap och
säkerhet. En målsättning är att all fortbildning av klubbens ledare, ska registreras i ett dokument i
klubbens dator. Det är viktigt att klubbens ledare har grundläggande och uppdaterad kunskap i HLR,
gärna med en fördjupning kring olyckor relaterat till verksamhet på vatten. Detta uppfyller vi inte, och
har bristfällig översikt kring i dagsläget. En diskussion hur det ska utformas och kunna bli en regelbunden
möjlighet för ledare att deltaga i, och vikten av det, pågår i ledargruppen.
Klubben följer det schema för verksamhetsåret, ”årshjulet”, som togs fram 2015 och det fungerar bra
som stöd för när olika aktiviteter bör genomföras under året. Innehållet i pärmen Säker & Trygg förening,
och de rutiner som följer med detta, ska tydliggöras och vara en central del av klubbens verksamhet.
Säker & Trygg är också en stående punkt på styrelsemötena.
Dokumentet Säker & Trygg förening har reviderats och uppdaterats under året. Viktiga bitar återstår,
dels kring ledarpolicyn, vilken är under diskussion i ledargruppen, dels kring HLR, se ovan. En uppdatering
har gjorts vad gäller säkerhet kring ungdomsverksamheten, uppdatering är också planerad och behöver
göras kring Surfski och Sup. Det pågår också en viktig uppdatering kring hur klubbens ska strukturera
säkerhetskurser framöver, dels för att möta en stor efterfrågan, dels relaterat till ledarresurser. Säker &
Trygg dokumentet ska vara lättillgängligt och synligt för alla medlemmar.
Byggnader och material har inventerats höst och vår. Materiel förnyas fortlöpande och andra mindre
brister har åtgärdats. Det är fortsatt viktigt att alla arbetsgrupper har representation i styrelsen och
ansvarig sammankallande, för att snabbt fånga upp eventuella säkerhetsrisker.
Under 2018 har klubben har förnyat sin certifiering som säker kanotcentral.

Avslutning
Genom förslag från medlemmar har klubben sedan 2015 arbetat med verksamhetsgrupper som har olika
ansvarsområden. Detta arbetssätt bygger på att många medlemmar vill engagera sig i grupperna – om
inte blir det svårare att bedriva verksamheten. Anläggnings- och fastighetsgruppen har sedan ett par år
problem med att få deltagare till gruppen som kontinuerligt kan medverka till underhållet på vår
anläggning. Blir det framöver ingen förändring får vi på sikt fundera på att köpa denna tjänst.
Ledargruppen arbetar vidare med att stötta de som är intresserade av att bli ledare samt att utveckla
ledarskapet men precis som de senaste åren drivs samtliga av klubbens ledarledda verksamheter runt på
få personers engagemang. Med den stora tillströmningen av nya medlemmar som vill få delta i både
tränings- och tävlingsgruppen, medlemspaddlingar, kurser och turer ställer detta stora krav på att de
aktiva ledare som finns verkligen är engagerad för att klubben kunna motsvara efterfrågan på ett säkert
och tryggt sätt. Canandensargruppen har i år haft fler deltagare som delat på uthyrningen av
canadensare än tidigare år och har tillsammans gjort en stor insats för att uthyrningsverksamheten ska
motsvara efterfrågan och ge klubben en för verksamheten nödvändig inkomst. Ytterligare en positiv
utveckling kan klubben notera då en tränings- och tävlingsgrupp startats upp för både ungdomar och
vuxna.
Sammantaget har vi tillsammans hjälpts åt till en riktigt fin paddelsäsong 2018!
Styrelsen hoppas på att fler medlemmar under 2019 ska känna lust att dra sitt strå till stacken och på så
sätt ta del av gemenskapen i klubben både genom många fina paddlingar under kommande säsong och
deltagande i de olika verksamhetsgrupperna. Klubbens verksamhet bygger 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
verksamhetsgrupperna. Det är förutsättningen för att vi ska kunna behålla denna härliga och omfattande
verksamhet.
Kalmar den 19 februari 2019

Kristina Malmer
ordförande

