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Dagordning 2016-03-17 
 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet 

(justeringsmännen är tillika rösträknare) 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande 

4. Fastställande av dagordning 

5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna året. 

6. Revisorns berättelse 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

8. Fastställande av medlemsavgifter 

9. Fastställande av styrelsearvoden 

10. Förslag från styrelsen: Stadgeändring 

11. Motioner från medlemmarna 

12. Val av styrelse 

a. Ordförande för en mandatperiod av ett år 

b. Högst 3 övriga ledamöter för en mandatperiod för två år, övriga för 1 år 

13. Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år 

14. Val av valberedning (sammankallande + 2 ledamöter) 

15. Övriga frågor (ej beslutspunkt) 

16. Mötets avslutande	   



	  

STYRELSENS BERÄTTELSE 

Styrelsen har under 2015 sammanträtt vid 8 protokollförda tillfällen. Vi har haft två medlemsmöten, 
vinter och höstmöte. Vi kan sammanfatta det gångna året med att föreningens samtliga 
verksamhetsgrenar bara fortsätter att växa i styrka. Under föregående år har vi också utökat 
verksamheten med parakanot. En närmare summering av dessa sektioners arbete och resultat finns 
presenterat längre fram i verksamhetsberättelsen. 

Det är glädjande att vi har en så pass stor förening med så många aktiva kanotister 
inom alla dessa grenar. Intresset att ansluta sig till klubben är stor, den begränsning som styr antalet 
medlemmar är i mångt och mycket antalet tillgängliga kanotplatser i våra kanotförråd. 

Uthyrningen under 2015 har fortsatt att gå bra, trots att den gångna sommarens väder 
inte var det allra bästa. Kan bara konstatera att det fortfarande finns ett stort intresse bland 
stockholmare och turister att komma till oss och hyra kanot.   

BKK STYRELSE 
Ordförande  Richard Tegnér 
Vice ordförande Lasse Juhlin 
Kassör  Roland Johanson 
Sekreterare  Linda Härefelt 
Ledamöter  Jonas Ericsson 
  Maciej Chwieros 
  Sebastian Jakobsson 
  Gustav Celay 
 

 
REVISORER 
Revisor  Erik Zeidlitz 
Klubbrevisor  Birgitta Saers Lynn 
Revisors suppleant Karl Gustav Friman 

 

VALBEREDNING 

Sammankallande Tord Ekberg    
Ledamot  Urban Höglund 
Ledamot  Jakob Juhlin 

 
MEDLEMSKAP 
Brunnsvikens Kanotklubb är ansluten till:  

− Svenska Kanotförbundet  
− Stockholms Kanotförbund  
− Föreningen Kanot Storstockholm (Kraftcenter) 
− Haga Brunnsvikens Vänner 



	  

KLUBBHUS OCH KLUBBMÄSTERI 

Brunnsvikens Kanotklubb är förlagd till Frescati Hagväg 5, 114 19 Stockholm. Eva Berglund-Lindbäck 
har, precis som under tidigare år, skött klubbmästeriet för Brunnsvikens Kanotklubb. Hon har bland 
annat sett till att klubblokaler och rabatter/planteringar runt klubbhuset varit skötta, samt införskaffat 
material och förtäring vid möten och arbetsdagar. 

Under föregående år har klubben medverkat vid följande arrangemang genomförda av Haga 
Brunnsvikens Vänner: 

− Hagadagen den 30 maj 
− Ljusfesten den 1 november 

HEMSIDA & KOMMUNIKATION 
Brunnsvikens Kanotklubbs hemsida (www.bkk.se) fungerar som kommunikationsverktyg för klubbens 
medlemmar. På hemsidan läggs det regelbundet ut aktuell information som berör BKK:s verksamhet. 
Eftersom hemsidan är klubbens enda informationsverktyg är det upp till varje medlem att gå in på 
hemsidan och läsa informationen som läggs upp där. BKK har även en sida på Facebook, där 
information om verksamheten publiceras regelbundet. En lista över mailadresser till ansvariga inom 
varje sektion finns på klubbens hemsida, under fliken klubben/kontakta oss. Allmänna frågor om 
klubben och vår verksamhet hänvisas till info@bkk.se.  

UTHYRNINGSVERKSAMHET 
Ansvarig: Atle Lindbäck 

Uthyrningen fortsätter att uppleva bra säsonger och 2015 var inget undantag. Den kalla och regniga 
sommaren till trots har intresset varit fortsatt stort både från kunder och samarbetspartners. Flottan 
av kajaker förnyas succesivt varje säsong och de senaste åren har tonvikten legat på nya 
tvåmanskajaker. Här ser vi den största tillväxten i popularitet. 

Att paddla kajak på Brunnsviken fortsätter att vara en populär aktivitet för skolor och företag. Vi är 
även glada att samarbeta med organisationer såsom RG aktiv rehabilitering, Friskis & Svettis och 
Stockholms Guidebyrå, vilket öppnar upp för att fler och fler introduceras till kanotsporten och 
Brunnsvikens Kanotklubb. 

Uthyrningssektionen vill lyfta fram arbetsinsatsen som utförts av de som jobbat i uthyrningen under 
säsongen, en mycket bra insats.  

KANOTSKOLA 
Ansvariga: Sandra Bergquist och Iris Olovsson 

Under sommaren 2015 anordnades enligt tradition kanotskola i tre perioder om en vecka vardera. 
Lägret var förlagt på dagtid och riktade sig mot barn och ungdomar mellan 7-13 år. Ett flertal ledare 
från både ungdomsgruppen och seniorklassen engagerade sig, för att skapa ett så bra första intryck av 
kanotsporten som möjligt för de cirka 30 deltagarna. Bland annat kanotpolo, besättning och längre 
turer i K1 varvades med lunch på Värdshuset kräftan och lekar på land. Efter kursens slut har några 
av ungdomarna fortsatt delta regelbundet i klubbens ungdomsverksamhet.   



	  

UNGDOMS- OCH TÄVLINGSVERKSAMHET 
Ansvarig: Linda Härefelt 

Under verksamhetsåret 2015 har ungdomsverksamheten fortsatt att växa och utvecklas och just nu 
har vi ca 25 barn och ungdomar som tränar regelbundet. Den ordinarie ungdomsgruppen tränar 
gemensamt två gånger i veckan under både sommar- och vintersäsong. Några av ungdomarna 
elitsatsar och deras träning läggs upp enligt individuella målsättningar och behov.  

Ungdomarna har gemensam träning två gånger i veckan och vi upplever att just dessa träningstillfällen 
leder till god sammanhållning, då ungdomar i alla åldrar (8-25) tränar tillsammans. Vi försöker även att 
regelbundet arrangera aktiviteter utan träningen för att stärka gemenskapen ytterligare. 

När det gäller tävlingar har klubben deltagit på flera nationella tävlingar under året, bland annat 
Svenska Ungdomscupen (SUC) och nationella regattor. Klubben har även deltagit på svenska 
mästerskap i både sprint och maraton. Sprint-SM var klubbens mest framgångsrika på många år; BKK 
kom på femte plats i medaljligan med 14 st. SM-medaljer, totalt 9 guld, 3 silver och 4 brons. På 
höstregattan tilldelades Erik Marton Åsgrim det prestigefyllda John Hrons vandringspris, när han blev 
snabbaste 15-åring på K1 500m. 

MOTIONSVERKSAMHET 
Ansvarig: Bengt Olsson och Jakob Juhlin 

Motionssektionen startade upp 2015 i Brunnsviken i maj. Ledarledda träningstillfällen har funnits varje 
onsdag från början av maj t.o.m. oktober (förutom några tillfällen under juli månad) främst under 
Bengt Olssons och Jacob Juhlins ledning. Möjligheten har funnits att under året samköra med 
ungdoms/elitträningen. 

Under 2015 har ett flertal motionstävlingar funnits för klubbens medlemmar att delta i. 
Stockholmscupen har innehållit ett 15-tal tävlingar där alla som velat, har kunnat delta utan 
anmälningskostnad. BKK har stått som arrangör i ett par av dessa bl.a. Brunnsanbataljen. Övriga 
tävlingsarrangemang som motionssektionens medlemmar har deltagit i är Surfski-SM, SKF:s 
veterancup, Göta kanalloppet och Dalslands Kanotmaraton. 

BKK:s motionssektion har haft många nya deltagare som visat intresse för träning på och användning 
av BKK:s smalare motions- samt racingkanoter. Detta har bidragit till att vi ibland haft brist på 
motionskajaker, vingpaddlar samt ledarresurser. Framförallt har det varit brist på instegskajaker typ 
Coastrunners där i stort sett samtliga befintliga Costrunners stått för stilla i sommar för reparation. 

Sammanfattningsvis har kanotsäsongen 2015 för motionssektionens aktiva medlemmar varit en 
uppstartssäsong för flera nya motions- samt triatletkanotister. Info om motionssektionens 
verksamhet har i huvudsak funnits att tillgå på BKK:s hemsida, samt via kanotuthyrningen. 



	  

SEKTIONEN FÖR PARAKANOT 
Ansvarig: Eva Berglund-Lindbäck 

Under 2015 påbörjades arbetet med att starta upp en sektion för para-idrottare, d.v.s. kanot för 
personer med funktionshinder. Satsningen på parakanot har utvecklats internationellt de senaste åren 
och Eva Berglund-Lindbäck har tillsammans med Svenska Kanotförbundet och RG Aktiv 
Rehabilitering arbetat med en svensk satsning på parakanot. Två prova-på-tillfällen har under 
sommaren arrangerats på BKK under Evas ledning.  

FASTIGHETSGRUPPEN 
Ansvarig: Lasse Juhlin 
Under verksamhetsåret 2015 har fastighetsgruppen haft ca 8 mer eller mindre protokollförda möten 
och det har genomförts två städdagar där en mängd medlemmar idogt har hjälpt till med diverse 
sysslor. 

Nya kanotplatser har kommit till, dels genom delning av verkstaden men framför allt genom att vi hyr 
mer plats i ”Panncentralen”. Det kan sägas att de nya platser där blev färdigställda innan bläcket på 
avtalet hade torkat. Tack Maciek. Vad som återstår vid panncentralen är ny en brygga som vi planerar 
för. Här är det beslut från diverse instanser som ska till, av vilka vi har fått ”grönt ljus” från de flesta 
och ärendet ligger för stunden hos Länsstyrelsen. Så snart alla beslut finns kommer vi försöka få till 
en hyresbrygga från Idrottsförvaltningen, liknande A, B bryggan. Tillkommer sedan landgång/ramp. I 
samband med denna brygga kommer vi skylta vid alla våra bryggor att de är BKK:s 
sjösättningsbryggor och att allmänheten ska visa hänsyn till kanotister. Vi får titta på hur texten ska 
utformas. 

Klubbhuset har fått nytt trä-däck på balkongen och ny trall är lagd från B till D förråden. I klubbhuset 
har det ordnats med bättre avfuktare i ”Pannrummet” och det har ordnats med bättre möjlighet till 
förvaring i allmänhet. Herrbastun har snyggats till och silarna i alla duschar har rengjorts från kalk. 

Tävlingsvagnen har byggts om för att på ett praktiskt sätt kunna transportera två fyrmannakanoter. 

Under vintern/våren 2016 kommer en ny verkstad att iordningställas i ”södra” delen av A- förrådet. 
Den nya verkstaden kommer få egen ingång från den södra parkeringen. I samband med detta 
kommer de två portarna på norra gaveln få egna lås och kommer kunna låsas separat. En vägg 
kommer skilja av verkstad från övriga kanotförrådet. Den gamla verkstaden kommer byggas om till 
kanotförvaring för aktivt tävlande. 

Annat som ligger i planeringen för 2016 är att snygga till och modernisera pentryt i klubbhuset så det 
bli mer ändamålsenligt, vi räknar dock inte med att det blir klart under våren, men vem vet. Sedan 
kommer vi titta på ventilationen i hela huset då luften i gymmet behöver bli bättre. 

Avslutningsvis kan nämnas att fastighetsgruppen inte har brist på åtgärder eller förbättringar för 
klubbens lokaler, utan det är tiden som tryter. 

Stort tack ska framföras till Maciek i Fastighetsgruppen som står för det handgripliga arbetet. 

 



	  

LÅNGFÄRDSVERKSAMHET 
Ansvarig: Fredrik Bode 

LEDARE & LEDARUTVECKLING 
I långfärdsektionen har vi 12 aktiva ledare. Under våren har vi fått ett tillskott av en ledare som är 
under utbildning. Som ledarutveckling hölls en helg med blöta övningar samt en dag med fokus på 
paddelpasset. 
 
TISDAGSTRÄNINGEN 
Tisdagsträningarna har varit mycket populära i år. De flesta pass har varit fulltecknade. Som vanligt 
hölls 7 tisdagsträningar på våren och 7 träningar på hösten. Utöver detta hölls även en träning efter 
de ordinarie träningarna med fokus på blöta övningar. Tisdagsträningarna hålls på Brunnsviken med 
start i maj respektive augusti. På tisdagsträningarna fokuserar vi på paddelteknik i havskajak med syfte 
att kunna paddla tryggt och säkert på våra turer. 
 
BASSÄNGTRÄNINGEN 
Bassängträningarna hålls under vinterhalvåret med en träning varannan vecka. Träningarna sker i 
Eriksdalsbadet. Tiden för träningarna delar vi med forskajakklubben Strömstararna. I bassängen ligger 
fokus på blöta övningar som räddningsövningar och rollar. Det har under året inte varit fullt på 
bassängträningarna så det finns plats för fler deltagare. 
 
TURER 
Som vanligt har ledarledda turer erbjudits. Bl.a. nybörjartur både dags tur med övernattning, tur med 
kursinslag hur man packar kajak, dagstur runt Djurgården samt dagstur till Ängsö samt bastutur på 
hösten. 



	  

SLUTORD 
Med denna verksamhetsberättelse vill styrelsen för Brunnsvikens Kanotklubb framföra sitt tack till alla 
som gjort det möjligt att genomföra alla aktiviteter samt till alla medlemmar som visat sin 
uppskattning på det arbete som lagts ner under året. 

Inför 2016 står vi inför nya utmaningar att finna både nya och intressanta aktiviteter samt att vårda 
och utveckla de vi redan har. Vi kommer fortsättningsvis att ha ett stort fokus på verksamheten i våra 
sektioner och att vi också välkomnar nya medlemmar till föreningen. 

 

Ordförande Brunnsvikens Kanotklubb 

Richard Tegnér 

 

 

 

 

 

BRUNNSVIKENS KANOTKLUBBS STYRELSE 

 

  

__________________________  __________________________ 

Richard Tegnér    Lasse Juhlin  

 

__________________________  __________________________ 

Roland Johansson   Linda Härefelt  

 

__________________________  __________________________ 

Jonas Ericson     Sebastian Jakobsson 

 

__________________________  __________________________ 

Maciej Chwieros    Gustav Celay  

Leif Löwenberg (Ledamot, långfärjjjjjjjjjjjjjjjjjj 


