
Kallelse till årsmöte för Kanotklubben Strömstararna 2010   

Styrelsen bjuder in till årsmöte måndagen den 22/3 kl. 19:00 i klubblokalen på 
Holmamiralens torg 14 på Skeppsholmen. Vi bjuder på fika.

Fundera på om du skulle vilja vara med i styrelsen under 2010, vi söker nya ledamöter 
som vill vara med och utveckla klubben, vid frågor eller funderingar, skicka e-mail till 
styrelsen@kkss.se

Dagordning Årsmöte
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet
§ 3 Mötets behöriga utlysande
§ 4 Dagordning
§ 5 Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 6 Val av justeringsmän och rösträknare
§ 7 Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning
§ 8 Revisionsberättelse
§ 9 Styrelsens ansvarsfrihet
§ 10 Medlemsavgifter
§ 11 Redogörelse för verksamhetsplan och budget
§ 12 Motioner och propositioner
§ 13 Val av styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
§ 14 Övriga frågor
§ 15 Mötets avslutande

Det är nu dags att betala medlemsavgifterna för 2010. Pengarna ska vara insatta på 
klubbens PG 17207-2 före årsmötet den 22/3, oavsett om du går på mötet eller ej. 

Medlemsavgifter för 2010:
Senior/vuxen 800 kr    Fr o m året man fyller 18
Junior 400 kr    T o m året man fyller 17
Familj 1000 kr  Som familj räknas boende på samma adress
Stödmedlem 400 kr    Deltar ej aktivt i klubbens verkdamhet
Kanotplats  500 kr    Per kanot

Väl mött den 22:a mars!

Styrelsen



Kort  verksamhetsberättelse för Kanotklubben Strömstararna 2009

• Nytt för i år är att styrelsen förutom de fasta posterna ordförande och kassör har delat upp 
verksamheten i ansvarsområden.

• Vi har genomfört tre nybörjarkurser i Björbo med totalt sjutton deltagare
• På inomhusträningen i Eriksdalsbadet har vi under hösten haft två Eskimåsvängs-kurser om 

två tillfällen med sammanlagt tio deltagare. 
• Många KKSS:are deltog på Norrlandturen. Säsongens sista resa gick till Höstlek i Ljusdal där 

nitton medlemmar deltog. 
• Klubben har träning på Eriksdalsbadet varannan onsdag från oktober till april. Vi har haft en 

del ledarledda teman under träningen som slätvattentricks och avancerade rollövningar. Under 
hösten har träning i kanotpolo kommit igång

• Luckan i Strömmen har varit stängd en stor del av säsongen på grund av renoveringsarbetet av 
Norrbro. 

• Vi har haft regelbunden klubbträning i strömmen/stallkanalen under våren, sommaren och 
hösten. Träningen har varit välbesökt och även nya medlemmar har börjat i klubben den 
vägen.

• En säkerhetsdag genomfördes en lördag i september i Strömmen med sju intresserade 
deltagare.  

• En teknikklinik med Mårten Hellberg anordnades en lördag i oktober och lockade åtta 
deltagare. 

• Under året har en ny hemsida till klubben tagits fram.
• Vi har annonserat och fått med information om klubbens kursverksamhet i SSIFs 

verksamhetskatalog och hemsida.
• Femton strömstarar jobbade som funktionärer på Midnattsloppet vilket gav en intäkt till 

klubben.
• Klubben hade öppet hus under Skeppsholmsdagen.
• Ett KM i kajakcross i Stallkanalen arrangerades i september. 
• Under hösten har klubben startat en ungdomsgrupp med sju deltagare i åldrarna tio till fjorton, 

under ledning av Mårten Hellberg.
• Vi har i inventerat och katalogiserat befintlig utrustning i uthyrningsförrådet. 
• Vi har sålt sex stycken äldre klubbkajaker för att bereda plats i förrådet och få in pengar. 
• Med hjälp av bidrag från Idrottslyftet har vi köpt in ny klubbutrustning
• Vi har haft två städ- och fixardagar. 
• Carly Kiselycznyk vann Kvarncrossen i Uppsala. David Sandberg kom på tredje plats i 

Freestyle-SM och deltog också på Freestyle- VM
• Vi har inlett ett samarbete med SISU idrottens studieförbund.
• Säsongen avslutades med en Luciapaddling i Strömmen och en fest på klubbhuset.

Efterlysning!
En privat slalomkajak har försvunnit ur kajakförrådet. Det är en double-dutch, blå, 
kolfiber med svart botten. Den försvann tidigt i somras eller möjligen i våras. Vi 
undrar nu om någon har sett den eller hört något om var den kan vara. Hör av dig till 
styrelsen@kksss.se om du har info om kajaken.

Dags för ny utrensning av kajaker!
Alla privata kajaker som förvaras i förrådet ska vara märkta med namn på dess ägare. 
Dessutom måste kanotplatsen vara betald. Senare i  vår kommer vi både att rensa ur 
kajaker med okänd ägare och kajaker utan betald plats. Vi har satt lappar på de 
kajaker som ligger dåligt till.


