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Styrelse 

 

För verksamhetsåret 2021 har styrelsen haft följande utseende:    

  Ansvarsområde  

Ordförande Niklas Holmgren  

Vice ordförande Monika Filipsson Havskajakgruppen, Kurser, 

Säker & Trygg förening 

(Adj., anställd)   Annica Kristoffersson   Protokoll, Ullmax, 

bokningar mm 

Kassör Susanne Östangård   Ekonomi 

Ledamot Jonas Lager SUPgruppen 

Ledamot Elin Ericsson Motionssgruppen, hemsidan, 

klubbkläder, mm 

Ledamot  Linn Sverredotter Säker & Trygg förening 

Ledamot  Diane Balck Canadensargruppen, 

Anläggningsgruppen 

Suppleant Anders Bäckström  

Suppleant Cecilia Ribbing  

   

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 st. protokollförda sammanträden.  Protokollen 

har efter godkännande funnits samlade i avsedd pärm på kansliet. 

 

Övriga förtroendevalda 

 

Revisor:  Marléne Karlsson   Suppleant:  Gert Nimblad 

Valberedning:  Lotta Gunhamn 

 

Grupper 

 

Havskajakgrupp:   Monika Filipsson, Helena Karlsson, Diane Balck, Fredrik Sernheim, 

Mattias Fransson, Per Magnusson, Stefan Gustavsson, Ulf Karlsson, Per Lindström, Robin 

Sundin 

Motionsgrupp:     Elin Ericsson, Frida Hultberg  

SUP-grupp: Jonas Lager, Janne Olofsson 

Surfskigrupp: Eva Egnell, Joakim Axelsson 

Badtunnegrupp:     Ulf Ottosson, Urban Andersson, Peter Engqvist 

Canadensargrupp: Annica Kristoffersson, Diane Balck, Agneta Friström, Mattias Fransson, 

Susanne Östangård, Marlene Karlsson, Lotta Gunhamn, Åsa Rogell, Karin Olsén 



Inledning 

 

2021 var även ett år i pandemins tecken som trots allt innebar en god verksamhet inom klubben fast 

på något annorlunda sätt. Styrelsen har slutfört arbetsordningen för beslut på årsmötet, 

kajakplatsinventeringen har slutligen kunnat slutföras och förvaring för SUP sektionens brädor har 

skapats. En skrivelse har författats till kultur- och fritidsnämnden om att kanotklubben ska anses vara 

en särskild förening gällande barn- och ungdomsaktiviteter och därmed inte ha kravet på 100 

aktivitetstimmar per år vilket föreningen inte klarar att upprätthålla och därmed kommer förlora 

viktigt stöd för drift och underhåll. Den planerade klubbdagen i maj blev inställd och likaså 

WaterExpo där vi skulle deltagit i men däremot assisterade vi vid Kalmar Swimrun i juli. Husen har 

blivit ommålade genom DEL-TA och underhållet har kunnat skötas trots pandemins begränsningar 

genom eget kapital. Gällande hantering av vårt kapital så har en översyn gjorts i hur pengarna som 

föreningen har bättre skulle kunna investeras men styrelsen har landat i att den inte anser att vi kan 

äventyra pengarna genom placering i fonder utan istället hantera det på nuvarande bankkonto. 

Läs gärna vidare nedan om alla aktiviteter som bedrivits under året! 

 

Medlems- & avtalsstatistik 

 

Antalet medlemmar i klubben har under 2021 ökat något och ligger på drygt 350 st. Det är 40 

medlemmar som har tecknat klubbkajakavtal, 89 medlemmar hyr kajakplats och 4 

medlemmar hyr canadensarplats.  

  

Aktivitetsstöd 

 

Under 2021 har vi haft så få aktiva barn/ungdomar att det inte har genererat något 

aktivitetsstöd. 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. 

 

 

 

 

 



Havskajakgruppen 

 

Från och med början av maj hade vi regelbundna ledarledda onsdagspaddlingar. Under 

sommaren organiserades tre grundkurser och under sensommaren en säkerhetskurs. 

Säkerhetskurserna genomfördes som en dagskurs utomhus. Därtill har kurser i paddelteknik 

genomförts. Flera dags- och övernattningsturer har arrangerats under sommaren och turerna 

har bl.a. gått till Dragskär, Misterhult, Öland och Karlskrona. Turer har också genomförts i 

Kalmar som t.ex. mörkerpaddling och tur med middag på Grimskär. 

Utbildning av ledare genom Ledarpaketet som påbörjades förra året fortsatte i år. Ytterligare 

ett par ledare har i år tagit grönt paddelpass och en ledare blått paddelpass. Flera ledare gick 

kanotförbundets säkerhetsutbildning Grundläggande Säkerhet och Räddningsteknik (GSRT) 

och sju ledare gick Kanotförbundets ledarutbildning Havskajakledare 1. 

  

Motionsgruppen 

 

Detta år blev Motionsgruppens andra säsong och många deltagare från förra året fick återigen 

komma ut på vattnet varje tisdag t o m september och utmana både sin kondition, styrka och 

koordination. Nya deltagare tillkom också löpande under sommaren och många av våra 

träningar utgjordes av åtminstone 5-7 personer plus tränare och möjliggjorde en större 

variation av passen. 

Vi hann “rasta” vår fina trä-K4a och damma av vår gamla K2a i väntan på den nya K2an som 

vi fått beviljat att köpa in, men en stor portion otur gjorde att så inte blev fallet i år. Vi håller 

tummarna för en än bättre besättningssäsong år 2022. 

Våra förhoppningar om en mer normal tävlingssäsong grusades i o m pandemins tredje våg, 

men framåt hösten kom vi bl a iväg till Karlskrona för en regional cuptävling. Jakob, 15 år,  

utmanandes av både väder, vind och nya typer av lopp och gjorde en riktigt bra insats! Vi 

blickar framåt mot 2022 och rimligen en tävlingssäsong som liknar den vi är lite mer vana vid  

att se.  

Surfskigruppen 

 

Surfskigruppen har under säsongen 2021 haft träningsdag på måndagar kl. 17.30 fr.o.m. maj-

oktober. Träningen har varit öppen för alla medlemmar. Vi har varit 2-7 st deltagare vid 

träningstillfällena. Vi har delat upp gruppen så att de som vill träna hårdare pass får köra ihop. 

Vi hann med några utmanande pass i sundet som ofta ger oss surfskipaddlare stor glädje. 

Erfarenhetsutbyte sker under träningen då det har varit en stor blandning på deltagarna vad 

gäller erfarenhet av paddling och träning. Under rådande omständigheter med covid-19 så har 

vi utgått från klubben då vi avstått från att samåka.   

 

 



SUP-gruppen 

 

Även 2021 har varit ett år med Covid-19-restriktioner som har påverkat Sup-verksamheten på 

flera olika plan. Tävlingar har ställts in och flyttats efter rådande rekommendationer från 

folkhälsomyndigheten. Men trots förutsättningarna har vi paddlat tränat och tävlat 

tillsammans under större delen av året. Vi har äntligen fått ett eget bås i klubbens förrådslänga 

som  ger oss möjlighet att växa och utveckla Sup-sektionen i Kalmar Kanotklubb. Vi har även 

besökt Kajakklubben Eskimå på deras tävling i somras och test-event senare på året. Vi 

hoppas på samarbete och utbyte framöver då Kajakklubben Eskimå har flera aktiva ungdomar 

och vuxna i sin förening som paddlar Sup. Men även Sup for life Lomma som är en nystartad 

klubb med starkt engagemang för stående paddling och flera aktiva barn och ungdommar. 

 

Torsdagsträning 

Torsdagar kl 18:00 har vi från vecka 28 till vecka 40 träffats nere vid klubben och paddlat 

tillsammans, vid flera tillfällen har brädorna ej räckt till så vi hoppas kunna utöka vår flotta 

till nästa säsong. Totalt har fem olika barn/ungdomar deltagit på våra träningar och många 

nya personer har kommit och provat på Stående paddling. 

 

Tävlingar 

Kalmar kanotklubb har varit representerad på samtliga Svenska mästerskap i både Herr och 

junior klasserna som gått av stapeln under 2021. Lika så i flera av SSRS tävlingarna under 

gångna året. 

 

 

Familjegruppen 

 

För andra året i rad provade Kalmar Kanotklubb på att starta upp en familjegrupp, där 

föräldrar och barn paddlar tillsammans. Fem familjer med varierande paddelbakgrund och 

barn i åldrarna 10-14 år besökte vår inspirationsträff som hölls strax efter midsommar. Det 

var både nya medlemmar och deltagare från förra årets Familjegrupp. De har därefter kommit 

ut på två-tre paddelturer under säsongen. Vi hoppas på att kunna hålla en tidigare uppstart 

nästa säsong så fler paddeltillfällen blir möjliga för gruppen! 

 

 

 

 

 

 

 



Canadensaruthyrning 

 

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

verksamheten. Canadensaruthyrningen har under året genererat knappt 100 000:-. 

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 

under året bara haft 9 medlemmar som har gjort en enorm insats under säsongen och tagit ett 

stort ansvar för uthyrningen. Förhoppningen är att fler medlemmar kan ställa upp och hjälpa 

till – ju fler vi är, desto mindre blir arbetsbelastningen. 

 

 

Klubbanläggning 

 

Klubben har under 2020 genomfört två arbetsdagar som innefattat vår-och höststädning 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.  

2020 antogs en underhållsplan för Kanotklubben. Under året gjordes den målningsinsats som 

var planerad för 2022 som var skattad till 125 000 kr men genomfördes genom DELTA som 

en arbetsmarknadsåtgärd och kostade då ca 70 000kr. 

Löpande under året har en av våra klubbmedlemmar ägnat mycket tid åt reparation och 

underhåll av kajaker som gått sönder. 

En annan medlem har gått igenom el och belysning. 

 

Badtunnan 

 

Med anledning av den rådande Covid 19-pandemin har vi inte hyrt ut badtunnan i år.  

 

 



 

Hemsidan 

 

Föreningens hemsida och sociala medier har fortsatt fungera som informations- och 

inspirationskanal. Nytt för i år blev att våra ledare fick möjligheten att på egen hand lägga ut 

aktuella turer och nyheter samt inspirera med bilder och berättelser från olika turer och 

tävlingar. I början av sommaren deltog flera ledare i ett digitalt möte via Zoom där Elin 

Ericsson, som hemsidesansvarig styrelseledamot, höll en genomgång av vår hemsidas 

funktioner och delade en hjälpmanual för att underlätta användandet för alla. 

Som en avslutning på föreningens digitala uppdatering hade vårt nya nyhetsbrev premiär i 

februari 2021. Syftet var att göra informationen mer lättläst och lättare att överblicka för dig 

som läsare. Vi hoppas att ni har upplevt en förbättring i och med detta! I enlighet med GDPR 

har vi också gjort det möjligt för våra medlemmar att välja vilka typer av utskick man vill ha 

från oss. 

Vi vill också tacka så hemskt mycket för alla fina bildbidrag under årets gång! Tyvärr har vi 

inte hunnit svara på alla som mailat till oss, men bilderna är icke desto mindre uppskattade. 

Fortsätt gärna dela med er av era bästa paddelupplevelser! 

 

 

 

Säker & Trygg förening 

 

Vi är i år liksom tidigare år certifierade såsom Säker o Trygg klubb. I klubbens verksamheter 

finns ett bra och brett tänk och handlande vad gäller säkerhet på vatten. Vi brukar betona 

vikten av att Säker och Trygg fortsätter att vara en levande del i de verksamheter vi bedriver i 

klubben, både på land (vid förberedelser, i möten) och, där vi helst vill vara, ute på vattnet. 

Under året som gått har vi uppdaterat Säker och Trygg-dokumentet både vad gäller innehåll 

och dess tillgänglighet på hemsidan. I grunddokumentet finns viktig information om 

ledarverksamhet, agerande vid olyckstillbud, drog-, alkohol- och tobakspolicy mm. Utöver 

det har varje verksamhet utarbetat ett eget säkerhetstänk vilket finns att läsa under respektive 

verksamhets sektion på föreningens hemsida. 

HLR-utbildning är viktig för både ledare och utövare. Trots situationen med pågående Covid 

19-pandemi har under året några kurstillfällen genomförts. Även flera kurser i GSRT har 

genomfört för ledare i föreningen med stöd av RF SISU. Covid 19 har också inneburit 

restriktioner för oss alla och vissa begränsningar vad gäller klubbens verksamhet. Dock har vi 

trots allt haft en välfungerande verksamhet ute på vattnet och ute i det fria. Klubbens policy 

vad gäller Covid 19 följer Kanotförbundets policy och information kring det har sedan i våras 

funnits på hemsidan och på anslag nere vid klubben.  

 

 



Ullmax-försäljning 

 

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

högkvalitativa produkter till mycket bra priser. På klubben har vi en uppsättning produkter 

som 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 26 000:-, vilket genererat en förtjänst på 

ca 8 000:-.  

 

 

 

Avslutning 

 

Kalmar kanotklubb fortsätter att vara en livaktig förening som ständigt utvecklas. Vi från 

styrelsen vill betona vikten av allt ideellt arbete som läggs av så många inom föreningen som 

bygger både engagemang och bra aktiviteter. Coronan till trots har 2021 varit ett bra år för 

föreningen, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, då våra aktiviteter inte varit så 

känsliga för smittspridningen.  

Tack alla som bidragit med stort och smått! 

  

Kalmar den 21 februari 2022  

  

  

  

Niklas Holmgren 

 ordförande    


