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Styrelse
För verksamhetsåret 2019 har styrelsen haft följande utseende:
Ansvarsområde
Ordförande
Vice ordförande
(Adj., anställd)

Niklas Holmgren
Monika Filipsson
Annica Kristoffersson

Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot (mars-aug)
Ledamot (aug--feb)
Suppleant
Suppleant

Kristina Börjesson
Caroline Engstrand
Elin Ericsson
Torbjörn Ångmark
Rasmus Botker Laursen
Lars Gustafsson
Diane Balck
Håkan Telander

Säkerhetskurser
Protokoll, Ullmax, bokningar
mm
Ekonomi
Ungdomsgruppen, hemsida
Säker & Trygg förening
Surfskigruppen
Havskajakgruppen
Canadensargruppen
Säkerhetskurser

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
Valberedning: Urban Andersson, Evert Sandell

Kommittéer / Grupper
Kustpaddlargrupp/Prova på-grupp: Lars Gustavsson, Torbjörn Ångmark, Anna Helander, Monika
Filipsson, Håkan Telander, Stefan Gustavsson, Torsten Kellander, Fredrik Sernheim
Ungdomsgrupp:

Elin Ericsson, Elise Hjelm, Frida Hultberg

Ledar- och Utbildningsgrupp: Lars Gustavsson, Torbjörn Ångmark
Badtunnegrupp:

Ulf Ottosson, Urban Andersson, Peter Engqvist

Canadensargrupp: Annica Kristoffersson, Ingrid Axelsson, Åsa Narde, Diane Balck, Agneta Friström,
Karin Olsén, Mattias Fransson

Medlems- & avtalsstatistik
Antalet medlemmar i klubben håller sig stabilt kring 350 st. Under 2019 har antalet nya medlemmar
varit ungefär lika stort som det antal medlemmar som slutat i klubben. Det är 37 medlemmar som
har tecknat klubbkajakavtal, 89 medlemmar hyr kajakplats och 2 medlemmar hyr canadensarplats.

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.
Kalmar kommun har ändrat reglerna för anläggningsbidrag under 2020 vilket innebär att en förening
måste ha minst 100 ”aktivitetstimmar” för att få detta. Om en förening inte uppnår detta kommer
stödet minska med 25% per år. Detta är i nuläget svårt för vår förening att nå upp till vilket kan
innebära minskat stöd framöver alternativt att föreningen ansöker om att vara en ”särskild
anläggning” som stödjer kommunens barn- och ungdomar samt innevånare på annat sätt.

Ungdomsverksamhet
Ungdomsgruppen har under året arrangerat en kajakkurs för ungdomar i åldrarna 10-16 år, haft
regelbundna träningar och avslutat säsongen med att delta i distriktsmästerskapen för slätvatten
som hölls i Jönköping.
Nio av tio platser på kajakkursen fylldes och det var ett gäng härliga ungdomar som deltog under
uppstartshelgen och de tre efterföljande vardagstillfällena samt avslutningen under söndagen innan
midsommarhelgen. De fick därefter fortsätta i ordinarie ungdomsgrupp som hade träning varje
helgfri tisdag fram till slutet på september. Trots positiv inställning till att fortsätta, tappade vi tyvärr
majoriteten ju längre sommaren gick. Detta år fick ungdomarna bl a lära känna våra
besättningskajaker lite mer och vi dammade av vår gamla K4:a och tog en tur en stilla sommarkväll
med många nyfikna blickar från styrelsen som råkade ha möte då.
Lördagen den 14 september hölls DM i slätvattendisciplinen i Jönköping och ungdomarna Jakob
Nilsson och Olga Bäckström gjorde sin tävlingsdebut. Det var ett tufft dagsschema med både
försöksheat och finaler i kortlopp respektive långlopp och i både K1 och K4, men de kämpade på och
bjöd på bra motstånd! Vi tror att de fått blodad tand och hoppas på att vi kommer iväg på tävlingar
även nästa år!

Havskajak
Havskajakåret inleds som vanligt inomhus i simhallens varma vatten. Denna vinter hade vi två olika
teman för dessa träningar. Ett inledande lördag med träning av grunder, och en efterföljande kväll
med mer avancerade räddningsövningar. Under april månad planerades sommarens turer och olika
medlemspaddlingar. Nytt för i år är att vi testat möjligheten att paddla på onsdagar utan
förutbestämd ledare - en metod där gruppen som samlas själva organiserar sig för att paddla
tillsammans. Våra första onsdagar i maj inleddes traditionsenligt med teman:
1:a maj – grundkurs, 7:e maj – paddelteknik, 14:e maj - räddning på havet,
Senare under sommaren följde temat Välta och temat Navigation.
Det blev 5 Prova-på paddlingar under sommaren. Ett svalare väder och några blåsiga tisdagar gjorde
att ett par turer ställdes in - kloka ledare vet var gränsen går.
Två säkerhetskurser har arrangerats under året, med inledning i simhallen. Fortsättning med
teorikväll och dagstur. Ledare för dessa kurser har varit: Monika, Håkan, Helena och Lars.
Flera dags och övernattningsturer har arrangerats under sommaren. Bland de platser vi besökt kan
nämnas: Misterhult, Stora rör, Ljungnäs, Ekenäs, Västra sjön, Revsudden, Karlskrona, Värnanäs,
Hossmo och Tjärö.

Surfskiverksamhet
Surfskigruppen har under säsongen - 2019 haft träningsdag på måndagar kl. 18.00 fr.o.m. majoktober.
Träningen har varit öppen för alla medlemmar. Vi har varit 2-7 st deltagare vid tränings tillfällena och
vi har anpassat oss efter nivån på gruppen. Fokus är alltid för nybörjare att klara en reentry innan vi
ger oss ut på öppet hav.
Vi har deltagit i det första i Sverige arrangerade junior surfskilägret. Det arrangerades av Sv.
Kanotförbundet i Malmö 29-31/7. Jakob representerade klubben som junior och Eva Egnell som
ledare.
Vi arrangerade en prova på dag 27/6 för att medlemmar och deras vänner skulle få chansen att prova
på surfskipaddling.
Klubben har investerat i ett större antal surfskis vilket ger oss möjlighet att ta större grupper vid
träningstillfällena. Vi ser fram emot att fler medlemmar vill följa med oss och utmana vågorna i
Kalmar Sund.

Canadensareuthyrning
Uthyrningen av klubbens 12 canadensare är helt klart en av de viktigaste inkomstkällorna i
verksamheten. Canadensaruthyrningen har under året genererat ca 126 000:-. Uthyrningen är
samtidigt ett mycket bra sätt att visa upp övrig klubbverksamhet för att väcka intresse för
kanotklubben och paddling i allmänhet. Klubben 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 bara 7 medlemmar som har gjort en enorm insats
under säsongen och tagit ett stort ansvar för uthyrningen.

Klubbanläggning
Klubben har under 2019 genomfört två arbetsdagar som innefattat vår-och höststädning (27/4 o
1/10) 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: • Uppsättning av hjärtstartare • Reparation och
underhåll av kajaker • Reparation baksidan kanotförråd

Anläggningen: Kajakplatsinventering
Föreningen har sedan flera år haft kö till sina kajakplatser och som ett led i arbetet med att lösa
platssituationen gjordes en inventering av våra kajakplatser och hur de används i slutet av säsongen.
I samband med denna uppmanades även våra medlemmar med kajakplats hos oss att fundera över
sina behov av sin kajakplats och evt alternativ sådan. Det preliminära resultatet av inventeringen har
glädjande nog visat en potential i att kunna lösa platsbristen utan att behöva bygga om/nytt. Steg två
i bearbetningen av resultatet fortsätter under våren.

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 19 000:-, vilket genererat en förtjänst på ca 5 000:-.

Säker & Trygg förening
Årets arbete med Säker och Trygg förening har, utöver mindre kompletteringar, framförallt inriktats
på en översyn och värdering av resultatet av våra tidigare års säkerhetsarbeten samt informationens
tillgänglighet och spridning i föreningen.
Varje år sedan år 2007 har kanotklubben certifierats som säker och trygg förening och idag kan vi
stoltsera med goda fungerande rutiner och säkerhetstänk i de olika delarna av vår verksamhet samt
fastighet och anläggning. Av denna anledning valde vi att fokusera vårt arbete på att faktiskt se över
vad föreningen hade åstadkommit under dessa år och om något behövdes revideras eftersom vi
lever i en ständigt föränderlig förening och, inte minst, värld. Frågor vi ställde oss var bl a om
materialet kring vårt säkerhetsarbete faktiskt var uppdaterat och att förutsättningar för att tillämpa
detta fanns; fanns där formuleringar som vi inte levde upp till; och var innehållet känt bland
medlemmarna och hur pass tillgängligt var materialet?
Resultatet blev ett nytt, omarbetat Säker och Trygg-dokument med tillägg av säkerhetsrutiner i
samband med surfskipaddling. Vi fann även ett behov av att försöka tydliggöra och öka
medvetenheten om klubbens säkerhetsarbete bland ledare och medlemma. Arbetet att göra
materialet mer lättillgängligt och lättläst kommer att fortgå under 2020. Utöver detta pågår
fortfarande vårt arbete med att alla ledare ska ha genomgått HLR-utbildning med jämna mellanrum
och säkerhetsdokumentation vid utövning av SUP är under bearbetning.

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

Hemsidan
I slutet på 2018 inledde vi arbetet med en större ombyggnation av föreningens hemsida. Det fanns
redan en bra grund att stå på, men sett i backspegeln hade vår gamla hemsida varit ganska
underutnyttjad. Målen med den nya hemsidan var:
•

•
•

Mer aktiv kommunikationsväg:
o Fokus på att vara kanotklubbens ansikte utåt i syfte att nå ut med information till
medlemmar och icke-medlemmar.
o Lättillgänglig information om kommande och genomförda aktiviteter blir även
marknadsföring av vår förening.
Ökat arbete med bilder och videor för att ge mer liv åt vår verksamhet - “här är varför vi
tycker om att paddla!”
Ökat arbete med sociala medier för att förhoppningsvis synas mer även för potentiellt
blivande medlemmar

Ombyggnationen har berört både förgrund och bakgrund dvs sådant som syns (utseende/sidor)
respektive inte syns (hemsideplattform, kodning, mailhantering). Tack vare mycket fina bildbidrag
från medlemmar är hemsidan nu fylld med inspirerande bilder! Vi har också en helt ny kalender för
våra aktiviteter och varje sektion har en egen sida.
Medlemmarna har även efterfrågat möjligheten att boka föreningens klubbkajaker på hemsidan
istället för i den analoga bokningskalender nere i klubben. Under säsongen 2020 kommer detta att
prövas. Därtill finns nu en Köp-och-Sälj-sida där våra medlemmar har möjlighet att sälja/efterlysa
paddlingsrelaterad utrustning.

Avslutning
Under året har 2 kanadensare, 3 havskajaker och 2 surf-skis köpts in.

Kalmar den 5 februari 2020

Niklas Holmgren
ordförande

