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Dagordning 2017-03-22 
 

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 

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 ett 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) 

 



	

STYRELSENS BERÄTTELSE 
Styrelsen har under 2016 sammanträtt vid 8 protokollförda tillfällen. Vi kan sammanfatta det gångna 
året med att föreningens samtliga verksamhetsgrenar bara fortsätter att växa i styrka. 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 2016 har 
fortsatt att gå bra. Kan konstateras att det fortfarande finns ett stort intresse bland stockholmare och 
turister att komma till oss och hyra kanot.  

STYRELSE 
Ordförande  Tord Ekberg 
Vice ordförande Catharina Richter 
Kassör  Roland Johanson 
Sekreterare  Linda Härefelt 
Ledamöter  Frida Hård af Segerstad 
  Maciej Chwieros 
  Sebastian Jakobsson 
   

REVISORER 
Revisor  Erik Zeidlitz 
Klubbrevisor  Karl Gustav Friman 
Revisors suppleant Richard Tegnér 

 

VALBEREDNING 
Sammankallande Jakob Juhlin    
Ledamot  Urban Höglund 
Ledamot  Eva Berglund-Lindbäck 

 
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 
Hagadagen och Ljusfesten, vilka arrangeras av Haga Brunnsvikens Vänner. 

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 

Varierande väder till trots har säsongen 2016 hållit en hög nivå, både vad gäller omsättning och 
kundintresse. Detta är positivt och visar liksom förra året att uthyrningen kan leverera ett stabilt 
resultat trots betydligt sämre väderlek. Nya investeringar i kajaker och materiel har gjorts och liksom 
tidigare ligger fokus främst på fler tvåmanskajaker. Där har vi hög tillväxt 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 
Ansvarig: Sara Berglöf 

I somras hade klubben kanotskola uppdelat i tre perioder där två av dessa hölls i början av sommaren i 
juni och den sista i samband med skolstarten i augusti. Första veckan var det många barn som deltog därav 
var närvaron hög på ledarfronten. Ledarna bestod av aktiva i olika åldrar från ungdomsgruppen men även 
seniorer som tränar på klubben. Under tre roliga veckor fick barnen testa på allt ifrån tekniken i själva 
kanoten till att köra kanotpolo. En kanotskola avslutades med att vi hade frågesport på morgonen för att 
sedan på eftermiddagen så paddlade vi gemensamt till Hagaparken och körde brännboll tillsammans med 
fika och prisutdelning. Från förra sommaren har ett flertal fortsatt träna i ungdomsgruppen vilket känns 
som ett kvitto på att kanotskolan är en bra ingång till kanotsporten! 



	

UNGDOMS- OCH TÄVLINGSVERKSAMHET 
Ansvarig: Linda Härefelt 

Under verksamhetsåret 2016 har ungdomsverksamheten på Brunnsviken fortsatt att växa. Vi fick 
många nya barn som började träna med ungdomsgruppen samtidigt som våra äldre ungdomar och 
seniorer fortsatte att träna hårt både tillsammans med ungdomsgruppen och på egen hand. Den 
ordinarie ungdomsgruppen tränar gemensamt två gånger i veckan under både sommar- och 
vintersäsong. Några av ungdomarna har valt att elitsatsa och deras träning läggs upp enligt individuella 
målsättningar och behov.  

Den uttalade målsättningen med ungdomsträningen på klubben är att alla ska få vara med och paddla 
oavsett erfarenhet, målsättning eller tävlingsresultat, samt att bygga upp en stark sammanhållning 
mellan ungdomarna. Ledargruppen, som består av fem ledare, har under året haft regelbundna träffar 
för att planera och utvärdera verksamheten. Under 2016 har även flera sammanhållande aktiviteter 
arrangerats, bland annat gemensam besättningsträning i april, mörkerpaddling i oktober och en resa 
till Boda borg i februari. Brunnsviken medverkade även på Idrottens dag i Hagaparken i september -
ett arrangemang som årligen arrangeras av Riksidrottsförbundet på HKH prins Daniels initiativ. 
Under Idrottens dag kunde tusentals barn från Stockholmsregionen testa ett 50-tal olika idrotter, 
bland annat paddling, helt gratis.  

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. Under sprint-SM i Hofors kammade BKK-kanotisterna hem 
totalt 13 medaljer, främst i seniorklassen. 

En annan höjdpunkt var att följa Helene Ripas snabba utveckling i parakanotgrenen. Helene tävlar i 
klassen KL3 och vann guld på parakanot-EM i Moskva, kom 9:a på parakanot-VM i Duisburg och 
avslutade året med en femteplats på Paralympics i Rio de Janeiro, Brasilien. Hon var även med och 
tävlade för BKK på nationella regattor samt sprint-SM med fina resultat. 
 

MÄSTERSKAPSRESULTAT 2016 – Ungdom, junior och senior 

Albert Friman SM-silver H22 4x200m 
SM-silver H22 K2 500 m 

SM-silver H22 K2 1000 m 
SM-brons H22 K4 1000 m 

SM-brons mix22 K4 500m 
 

Erik Åsgrim SM-silver H22 4x200m SM-brons H22 K4 1000m  

Fredrik Friman SM-silver H22 4x200m 
SM-silver H22 K2 500m 

SM-silver H22 K2 1000m 
SM-brons H22 K4 1000m 

SM-brons mix22 K4 500m 
 

Helene Ripa SM-brons D22 K4 500m VM-guld KL3 K1 200m 5:a K1 200m Paralympics 

Julia Seger SM-guld D22 K4 200m 
SM-guld D22 4x200m 

SM-guld D21 K2 1000m 
SM-brons D21 K1 5000m 

SM-brons D22 K4 500m 
SM-brons mix22 K4 500m 

Linda Härefelt SM-guld D22 K4 200m SM-guld D22 4x200m SM-brons D22 K4 500m 

Moa Ringqvist SM-guld D22 K4 200m 
SM-guld D22 4x200m 

SM-guld D21 K2 1000m SM-brons mix22 K4 500m 

Richard Tegnér SM-guld H45 K1 500m SM-silver H45 K1 200m SM-brons H45 K1 1000m 

Sara Berglöf SM-guld D22 K4 200m SM-guld D22 4x200m SM-brons D22 K4 500m 

Sebastian Jakobsson SM-silver H22 4x200m SM-brons H22 K4 1000m  

 



	

VETERANSEKTIONEN 
Ansvarig: Urban Höglund 

VETERAN-VM 
Världsklass på Svenska sprintmasters, så stod det på Svenska Kanotförbundets hemsida. Vid 2016 års 
ICF, Canoe Sprint Master World Championship i Trakai, Litauen. Bland nationer från hela världen, 
där samtliga Öststater hade överlägset flest deltagare, fick Brunnsviken tre nya världsmästare i 
Robert Hedberg, Urban Höglund och Maciej Chwieros.  I ett vackert historiskt Trakai den 23-24 Juli, 
vid en klar sjö, en upprustat medeltida riddarborg och en fantastisk kanot och rodd anläggning tog 
Brunnsvikens veterankanotister: 
 

- Guld k1 200m H60 Urban Höglund, på ny personlig rekord tid 40,519 sek. 
- Guld K2 200m H55 tog Urban Höglund och Robert Hedberg Guld på tiden 37,640 sek och i 

försöket paddlade de på 37,143 sek, vår snabbaste tid på 15 år.  
- Guld K2 2000m H55 Urban Höglund och Robert Hedberg Guld. 
- Guld C2 2000m H40 Maciej Chwieros och Andrezej. 
- Guld C4 2000m H40 Maciej Chwieros, Jörgen Thorén Kungälv och två polska kamrater  
- Silver K1 200m H55 Robert Hedberg, på ny personlig rekord tid 41,488 sek. 
- Silver k1 2000m H60 Urban Höglund. 
- Silver C4 200m H40 Maciej Chwieros, Jörgen Thorén Kungälv och två polska kamrater. 
- 5.a C2 200m H40 Maciej Chwieros och Andrezej. 
- 6:a K1 2000m H55 Robert Hedberg. 

 
VETERAN-SM	
Samma vecka och helg som veteran VM gick också Veteran SM i Hofors under SM veckan där, 
Richard Tegner, klubbens gamla ordförande, höll ställningarna och tog guld på K1 500m H45, silver 
på K1 200m i H45 och brons på K1 1000m i H45. 

MOTIONSVERKSAMHET 
Ansvarig: Bengt Olsson 

Motionssektionen startade upp 2016 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 ledning samt via medlemmar i onsdagsgruppen. Möjligheten har funnits att 
under året samköra med ungdoms/elitträningen. 

Under 2016 har gruppmedlemmarna deltagit i färre motionstävlingar jämfört med tidigare säsonger. 
Stockholmscupen har innehållit ett antaltal tävlingar där alla som velat, har kunnat delta utan 
anmälningskostnad. BKK har även stått som arrangör för bland annat. Brunnsanbataljen. Övriga 
tävlingsarrangemang som motionssektionens medlemmar har deltagit i är surfski-SM, Svenska 
Kanotförbundets veterancup, Göta kanalloppet och Dalslands Kanotmaraton. 

BKK;s motionssektion har haft väldigt många nya deltagare som visat intresse för att vilja lära sig 
paddla motions/tävlingskajaker samt surfskis. Detta har bidragit till att vi ibland haft brist på 
motionskajaker, vingpaddlar samt ledarresurser. Framför allt har det varit brist på instegskajaker typ 



	

Coast Runners även om stora insatser gjorts av den nya reparationsgruppen för att få alla Coast 
Runners paddelbara. Fokus har legat på teknikträning för motions/konditionsträning.  

Sammanfattningsvis har kanotsäsongen 2016 för motionssektionens aktiva medlemmar varit en 
uppstartssäsong för flera nytillkomna 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 sommarsäsongen har ett utökat samarbete med Rekryteringsgruppen för Aktiv Rehabilitering. 
De har i många år haft en mer friluftsbetonad paddling på BKK. Från i år har vi haft en motionsgrupp  
för funktionsnedsatta med målsättning att paddla lite fortare och öka ansträngning och fart i kanoten. 
Vi har kört på onsdagskvällar och haft tillgång till klubbens Lisor och RG:s egna kanoter. 

Verksamheten har letts av klubbens kvinnliga juniorledare som uppskattats mycket av kanotisterna. 
Följebåt har haft ett öga på gruppen. Denna motionsgrupp har också varit ett samarbete med Svenska 
kanotförbundets teknikprojekt som Riksidrottsförbundet finansierar. 

Helene Ripa har i år fortsatt sin utveckling i tävlingskanoten. I Duisburg i maj kvalificerade hon sig till 
Paralympics i Rio i klass 3 (de med mest bålfunktion). Senare under midsommarhelgen vann hon EM i 
sin klass K1 200m och blev därmed klubbens första Europamästare sen 1960-talet.  

I Rio gjorde hon en fantastisk insats där hon i en tät final knep en 5:e plats ytterst nära en 
bronsmedalj. Helene har haft hjälp av Henrik Nilsson från Nyköping i sitt träningsupplägg . Nu satsar 
hon vidare mot  Tokyo 2020 men innan dess fokus på skidåkning i nästa års vinterparalympics. 

FASTIGHETSGRUPPEN 
Ansvarig: Maciej Chwieros 

Under verksamhetsåret 2016 har fastighetsgruppen haft regelbundna möten där verksamheten 
diskuterats och planerats. Ett av årets största projekt har varit att ordna en ny brygga utanför 
panncentralen och denna kom på plats under hösten.  Städdagar har hållits i april och oktober. Ett 
annat projekt som genomfördes var att verkstaden flyttades från sitt tidigare läge i c-förrådet till ett 
nytt läge i a-förrådet. Reparationsgruppen, som bland annat jobbat med att reparera klubbens 
motionskajaker, har inlett ett samarbete med fastighetsgruppen, bland annat i samband med flytten av 
verkstaden.  

REPARATIONSGRUPPEN 
Ansvarig: Frida Hård af Segerstad 

Reparationskommittén startades vid årsmötet 2016 med syfte att reparera kajaker från utlånings-
verksamheten på BKK. Gruppen har haft 6 sammankomster under året. Antalet medlemmar har 
varierar från vanligtvis två till sex stycken medlemmar som har varit med och lagat roder och skäddor 
och även skapat ett anmälningssystem som utformats för att medlemmarna lättare ska kunna märka 
de kajaker som är skadade och ev. ej sjödugliga. 

 



	

Vid ett tillfälle har vi även tagit in experthjälp för att lära oss mer om reparationer. Med en 
omfattande inventering av kajaker i motionsförrådet ansågs reparationsbehovet vara för stort för oss 
att hantera. Styrelsen tog ett beslut att lämna in kajakerna externt för reparation av dessa skador. 

Reparationskommittén har tillsammans med styrelsen tagit fram ett förslag på årshjul och 
ansvarsfördelning där grupperna rapportera till reparationsgruppen de behov dem har och 
reparationsgrupp beställer jobbet externt i början på året och en mitt i sommaren. Avtal tecknas 
med entreprenör. Behov finns för att reparera skäddor och roder, till detta behöver gruppen 
servicevilliga. 

LÅNGFÄRDSVERKSAMHET 
Ansvarig: Fredrik Bode 

TISDAGSTRÄNINGEN 
Tisdagsträningarna har varit mycket populära även i år. Det har under året varit hårt tryck på att få 
delta på träningarna som tidigt blivit fullbokade. Som vanligt hölls 7 tisdagsträningar på våren och 7 
träningar på hösten. 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 vi hälsar fler deltagare välkomna att delta på träningarna. 
 
TURER 
Som vanligt har en variation av ledarledda turer erbjudits. Bland turerna kan nämnas. nybörjartur 
dagstur, dagstur runt Djurgården vid nationaldagen samt bastutur på hösten. I augusti hade vi en 
övernattningstur där vi vaknade av en flock med kor kring tälten. 

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 2017 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 

Tord Ekberg 

 



	

BRUNNSVIKENS KANOTKLUBBS STYRELSE 

  

__________________________ __________________________ 

Tord Ekberg   Catharina Richter  

 

__________________________ __________________________ 

Roland Johansson  Linda Härefelt  

 

__________________________ __________________________ 

Frida Hård af Segerstad   Sebastian Jakobsson 

 

__________________________   

Maciej Chwieros      

Leif Löwenberg (Ledamot, långfärjjjjjjjjjjjjjjjjjj 


