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Verksamhetsberättelse för Stockholms Kanotförbund för 2019  
 

Styrelse 

Styrelsen har sedan det extra årsmötet 2019-04-10 bestått av: 

Ordförande  

Johan Hedman, Sollentuna Kanotsällskap (vald på 1 år) 

Sekreterare  

Linda Härfeldt, Brunnsvikens Kanotklubb (vald på 2 år, dvs för 2018-2019) 

Kassör  

Johan Stenberg, Örnsbergs Kanotsällskap (vald på 2 år, dvs för 2019-2020) 

Ledamöter  

Hans Hayenhielm, Örnsbergs Kanotsällskap (vald på 2 år, dvs för 2019-2020) 

Johan Roos, Fridhemskanotisterna (vald på 2 år, dvs för 2018-2019) 

Sanna Wahlén, Järfälla Kanotklubb (vald på 2 år, dvs för 2019-2020) 

 

Styrelsen bestod fram till det extra årsmötet 2019-04-10 av: 

Ordförande  

Hans Hayenhielm, Örnsbergs Kanotsällskap 

Sekreterare  

Linda Härfeldt, Brunnsvikens Kanotklubb 

Kassör  

Erik Zeidlitz, Örnsbergs Kanotsällskap 

Ledamöter  

Johan Hedman, Sollentuna Kanotsällskap 

Johan Roos, Fridhemskanotisterna 
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Verksamheten 

Året har sedan det extra årsmötet präglats av ett nystartsarbete. Styrelsen fick en delvis ny 
sammansättning på det extra årsmötet och bland annat tillträdde en ny ordförande och en 
ny kassör.  

Ett arbetsmöte genomfördes tillsammans med många av distriktets föreningar i mars 2019 
och de synpunkter och önskemål som framfördes på mötet har sammanställts och ligger till 
grund för en verksamhetsplan för 2020 och framåt som färdigställts av styrelsen under 
hösten.   

Bland de aktiviteter som genomförts eller stöttats bör nämnas följande:  

§ Stöd till ett ungdoms- och juniorläger på distriktsnivå i samband med påsklovet  
§ Koordination av ungdomstävlingen S:t Erikspaddeln och ungdomsverksamheten i 

distriktet 
§ Koordination kring Distriktsmästerskap i racing respektive långlopp. Tävlingarna 

genomfördes under september på Brunnsviken respektive hos 
Fridhemskanotisterna 

§ Involvering i Olympiadagen i Kungsträdgården (dock ej närvaro på själva 
evenemanget) – ett PR-evenemang riktat till sommarlovslediga ungdomar 

§ Uppdatering av alla klubbars kontaktuppgifter och arbete påbörjat med en folder 
med karta och adresser till distriktets alla föreningar för distribution på mässor 
och i samband med evenemang 

§ Dialog med Stockholms Roddförbund ang kanot- och roddstadion vid Magelungen 
§ Strategiarbete och framtagning av handlingsplan inför 2020 

Medlemmar 

§ Under året har 16 av distriktets 23 registrerade föreningar betalat medlemsavgift 
§ Tre nya föreningar har startats i distriktet under året vilket är mycket glädjande.  
§ En förening på Gotland har lämnat Stockholms Kanotförbund  
§ Av de sju föreningar som inte har betalat har två begärt och beviljats dispens med 

hänvisning till att de är helt nystartade och inte fått igång verksamheten 
§ Ytterligare två föreningar kommer att betala 2019 års medlemsavgift under första 

kvartalet 2020.  
§ Status för de tre ytterligare föreningarna som inte betala årsavgiften är okänd  
§ Enbart inbetalda medlemsavgifter har bokförts  

Möten, kommunikation 

§ Workshop med distriktets föreningar 7 mars 
§ Representation med fyra personer på Svenska Kanotförbundets årsmöte våren 

2019 
§ Extra årsmöte i Stockholms Kanotförbund 10 april 
§ Den nya styrelsen har under året haft fem styrelsemöten och ett strategimöte  
§ Styrelsemötena har i den mån det varit möjligt, förlagts till klubblokaler i distriktet 

bland annat hos Sollentuna KS, Fridhemskanotisterna och Järfälla KK  
§ Ekonomiskt stöd till Stockholms-Cupens IT-plattform 
§ Registrering av ytterligare en internet-domän för distriktets framtida 

internetbaserade kommunikation 
§ Skapade av Facebook-grupp för informationsspridning om distriktets verksamhet 
§ Flera möten har genomförts med RF-SISU på distriktsnivå 
§ Deltagande på web-inar tillsammans med fem andra regioner i december 2019 i 

Svenska Kanotförbundets regi 
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Utbildningar 

§ Flera möten kring informationsspridning om RF-SISU:s utbildningar och 
möjligheten till skräddarsydda utbildningar av tränare och ledare på distriktsnivå 

Ekonomi 

§ Kassörsbytet var mycket tidsödande och först i augusti hade allt praktiskt med 
överlämningen och i synnerhet all bankformalia klarats ut och kassörssysslan 
kunde till fullo tas över av den nya kassören.  

§ Efter samråd med RF-SISU ang distriktsförbundets ekonomi har om omprioritering 
skett mot marknadsföring, kommunikation, utbildning och breddläger. Den nya 
styrelsen har dock fortsatt att stödja Polen-lägret 2019 och 2020 om än i mindre 
omfattning än tidigare  

§ Intäkterna under året har uppgått till ca 58 tkr och kostnaderna ca 23 tkr, vilket 
innebär ett överskott på 35 tkr. Överskottet kommer att användas för 
framtidssatsningar. Inför 2020 läggs en budget med ändrat fokus och en planerad 
förlust mot bakgrund av de satsningar som nu inleds. Sammantaget är 
distriktsförbundets ekonomi blygsam men stabil. Tillgångar på ca 100 tkr fanns i 
kassan per 2019-12-31.  

 

Slutord 

Året har präglats av nystart. Styrelsen har brottats med en del byråkrati och startsträckan 
för den nya styrelsen har varit lite längre än väntat. I slutet av året var dock en 
handlingsplan för 2020 på plats och siktet är nu inställt på att marknadsföra paddling i 
Stockholm och distriktets klubbar samt få igång en bättre kommunikation och samordning 
mellan klubbarna i distriktet under 2020.  

 

Stockholm 2020-02-10 

 

Ordförande    Sekreterare  

 

Johan Hedman    Linda Härfeldt 

 

Kassör    Ledamot 

 

Johan Stenberg   Hans Hayenhielm 

 

Ledamot    Ledamot 

 

Johan Roos   Sanna Wahlén 


