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Styrelse 

 

För verksamhetsåret 2022 har styrelsen haft följande utseende:    

  Ansvarsområde  

Ordförande Monika Filipsson Havskajakgruppen, Kurser, 

Säker & Trygg förening 

Vice ordförande Diane Balck Canadensargruppen 

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

bokningar mm 

Kassör Gert Nimblad   Ekonomi 

Ledamot Mia Schulz Säker & Trygg förening 

Ledamot Elin Ericsson Motionssgruppen, hemsidan, 

klubbkläder, mm 

Ledamot  Eva Egnell Surfskigruppen 

Ledamot  Mattias Fransson Anläggningsgruppen mm 

Suppleant Anders Bäckström Anläggningsgruppen 

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:  Viktor Johansson 

Valberedning:  Niklas Holmgren, Susanne Östangård, Lotta Gunhamn 

Grupper 

 

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

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

Motionsgrupp:     Elin Ericsson, Frida Hultberg  

SUP-grupp: Jonas Lager 

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, Thomas 

Sjöman, Roger Grönblad, Sylvia Kinblad, Jeanette Boye, Mia Schulz 



Inledning 

 

Under 2022 har vi fortsatt paddla havskajak, surfski, motionskajak och SUP och många 

canadensare har hyrts ut. Året innebär en fortsatt god verksamhet. Styrelsen har arbetet med 

två större projekt som innebär att bygga nytt och förbättra vår anläggning. Dels att bygga ett 

förråd bakom kanslibyggnaden. Förrådet är på plats och kommer att inredas med kajakplatser 

som ska rymma långa kajaker. För förrådsbygget har bidrag sökts och erhållits av Kalmar 

Kommun, som täcker delar av projektet. Styrelsen har också under året påbörjat projektet att 

byta bryggorna som är i dåligt skick. Bryggorna är beställda och kommer bytas under våren 

2023. För detta projekt har bidrag sökts och erhållits av Kalmar Kommun samt RF Sisu som 

täcker den största delen av projektet. Vad det gäller klubbens kapital konstaterade vi förra året 

att vi inte skulle placera pengarna i fonder för att inte äventyra kapitalet. Men med rådande 

ekonomiska läget har vi placerat stor del av klubbens kapital i ett konto som genererar en 

ränta, istället för att ha kvar pengarna på bankkonto. 

Under 2021 författades en skrivelse 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. På kultur- och fritidsnämnden 

sammanträde 15 december 2022 beslutades att Kalmar Kanotklubb godkänns för fullt stöd 

och får rapportera sin ungdomsverksamhet samt övrig verksamhet på annat lämpligt sätt om 

lokalt aktivitetsstöd inte kan redovisas i framtiden. 

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

 

 

Medlems- & avtalsstatistik 

 

Antalet medlemmar i klubben har under 2022 minskat något och ligger på drygt 300 st. Det är 

30 medlemmar som har tecknat klubbkajakavtal, 112 medlemmar hyr kajakplats och 1 

medlem hyr canadensarplats.  

  

Aktivitetsstöd 

 

Under 2022 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 

 

Sedvanligt så startade klubbens ledarledda onsdagspaddlingar i maj. Under sommaren hölls 

ett flertal nybörjarkurser, säkerhetskurser samt teknikkurser. Det blev något färre dags- och 

övernattningsturer detta året. Några av turerna som gjordes var till Lyckebyån, Figgeholm, 

Misterhult, Allgunnen och såklart Fredriks klassiska midsommarpaddling till Enerevet.  

 

  

Motionsgruppen 

 

Motionsgruppen har nu kört sin tredje säsong i föreningen och det är en hel del fina pass vi 

har fått köra tillsammans! Vissa pass har varit lugna med teknikfokus, andra pass har 

mjölksyran utmanat oss rejält. Vår efterlängtade K2 kunde äntligen levereras och den 

invigdes snabbt därefter. Målet att få in besättningspaddling oftare i vår träning uppfylldes.  

Under höstlovet deltog vår ungdom, Jacob 16 år, för första gången i det större nationella 

lägret i Mullsjö utanför Jönköping. Det blev flera tuffa pass i dagarna fyra, men han klarade 

det fint och kom därifrån med nya erfarenheter. 

Vi blickar framåt mot ännu en fin säsong i trevligt sällskap i både K1, K2 och K4! 

 

 

 

Surfskigruppen 

 

Surfskigruppen har under säsongen 2022 haft träningsdag på måndagar kl. 17.30 fr.o.m. maj-

september.  

Träningstillfällena har riktat sig till Surfskipaddlare som behärskar paddling o säkerhet som 

bl.a. reentry.  Även erfarna havspaddlare har varit med. 

Träningen har varit öppen för alla medlemmar, skulle gärna se flera som deltar. Vi har varit 2-

7st deltagare vid träningstillfällena. Vi har ibland delat upp gruppen så att de som vill träna 

hårdare pass i med vågor får köra ihop. Vi utgår från klubben och turen bestäms på plats efter 

väder och deltagare. Den förändras även om det är andra förutsättningar när vi väl kommer ut. 

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. 

Byggnation av förrådet till den surfski SS2 som Eva Egnell skänkt till klubben kommer bli 

klart under våren -23. Och kommer därmed vara tillgänglig att användas under kommande 

säsong.  

 

 

 



SUP-gruppen 

 

Under säsongen 2022 har vi haft träningar 1-2 ggr i veckan öppen för barn, ungdomar och 

vuxna. Vi har även varit iväg på Kanotförbundets utbildning lekande kanot som riktar sig mot 

barn och ungdomsträning. 

I början på säsongen testade vi att köra en Backyard Ultra sup version som upplevdes 

uppskattad och kommer gå i repris under 2023. 

Vi har även varit iväg på flera tävlingar under året, både barn och vuxna ställde sig på 

startlinjen. Likaså ett träningsläger för barn och ungdomar i Karlskrona och en teknik helg i 

Karlskoga. 

Under sommaren köptes 2 st uppblåsbara supar in som nyttjades flitigt under sommaren av 

barn och ungdomar som kom och provade stående paddling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canadensaruthyrning 

 

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

verksamheten. Canadensaruthyrningen har under året genererat drygt 140 000:-. 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 14 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 

 

Tidigt på våren 2022 togs det beslut om att klubben behövde mera utrymme för flytetyg. Efter 

högsäsongen påbörjades bygget på baksidan av Kansliet. Bygget utfördes av Veteranpoolen 

och blev färdigställt i december. Utbyggnaden öppnar upp för minst 9 nya kajakplatser.  

Utöver detta så anordnades som vanligt klubbens vår och vinterstädning. Klubben deltog 

dessutom i skräpplockardagarna då mängder av plast, glas och annat skräp samlades in runt 

anläggningen och lämnades in på återvinning.  

Hans Flennemo har under året ägnat mycket tid åt reparation och underhåll av klubbens 

kajaker.  

 

Badtunnan 

 

Under året har vi avvecklar badtunnan. 

 

 
 

Hemsidan 

 

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

inspirationskanal. Det nya formatet på vårt nyhetsbrev har fortsatt fungerat bra och vi hoppas 

att våra medlemmar har haft nytta av informationen och på det sätt den nu förmedlats. 

Under november månad tog vi hjälp av det företag som skapat vår nuvarande hemsida då ett 

större skifte i webserverskriptet skulle ske och därmed göra att vår hemsida inte längre kunde 

fungera i nuvarande form. Uppgraderingen är inget som syns på själva hemsidan utan den 

berörde enbart kompatibiliteten med den server den ligger på samtidigt som vi också gick 

över till ett betydligt mer lättarbetat system för oss som sköter hemsidan.  

Vi vill åter 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. Genom RF Sisu har HLR-utbildning erbjudits, som ledare uppmuntras att ta del av. 

 

 

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 35 000:-, vilket genererat en förtjänst på 

ca 11 000:-.  

 

 

 

 

Funktionärsuppdrag 

 

Under Ironman hyrde Kalmar Sim våra canadensare för att assistera deltagarna under 

simmomentet. Där deltar även ett par av våra medlemmar med surfski och dubbelkajak för att 

visa vägen och bättra på säkerheten. 

 

Klubben var även med den 16 juli och hjälpte till med 10-talet funktionärer på SwimRun där 

de simmar och springer varannan sträcka. 

Här får man både peppa simmarna och lotsa dom rätt, då de har svårt att se var de ska upp. 

Detta är en uppskattad uppgift från arrangören som vi även får lite pengar för. 

 
 



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. Vi tackar alla som har engagerat sig under året 

och vi välkomnar framtida engagemang. Totalt sett har 2022 har varit ett bra år för 

föreningen, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, och vi ser fram emot ett gott nytt 

paddelår.  

Tack alla som bidragit med stort och smått! 

  

Kalmar den 17 februari 2023  

  

  

  

Monika Filipsson 

Ordförande    

 


