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Verksamhetsberättelse 2020 för Stockholms Kanotförbund 
”På en paddellängds avstånd” 

Styrelse 

Styrelsen har sedan årsmötet 2020-03-08 bestått av: 

 

Ordförande  Johan Hedman, Sollentuna Kanotsällskap (vald på 1 år) 

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

Sekreterare Linda Härefelt, Brunnsvikens Kanotklubb (vald på 2 år, dvs för 2020-2021) 

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

Ledamot Johan Roos, Fridhemskanotisterna (fyllnadsvald på 1 år, dvs för 2020) 

Ledamot 

 

Robert Vangstad, Vaxholms Kanotsällskap (vald på 2 år, dvs för 2020-2021) 

 

 

Introduktion 

Stockholms Kanotförbund (StKF) arbetar i enlighet med Svenska Kanotförbundets (SKF) 

ändamål och verksamheten omfattar de kanotföreningar i Stockholms län som är anslutna 

till SKF. 

Styrelsen har haft som övergripande mål att marknadsföra paddling i Stockholm och 

distriktets klubbar samt vara aktiva i att få igång en bättre kommunikation och samordning 

mellan klubbarna i distriktet, med störst fokus på ungdom.  

Under årets inledning har styrelsen detaljplanerat och börjat implementera det 

nystartsarbete som strukturerades under hösten 2019. 

När våren och den varmare delen av paddelsäsongen närmade sig började även 

spridningen av covid-19 bli en realitet för oss alla. Pandemin har därefter till betydande del 

påverkat möjligheterna att sätta planer i verket samt förkortat framförhållning i planering 

av aktiviteter. Detta har reducerat mycket av den aktivitet som stod på agendan. Styrelsen 

har dock kunnat genomföra effektiva möten och är därigenom väl rustade inför den 

gemensamma säsong som vi hoppas kommer under 2021. 

Utöver årsmöte så har Stockholms Kanotförbund kallat till två medlemsmöten under året. I 

maj höll vi ett samordningsmöte inför sommarens samarbeten. På mötet avhandlades 

framför allt ungdomsaktiviteten S:t Erikspaddeln. Årets sista möte var en utvärdering av 

sommarens aktiviteter och delande av lärdomar av hur det fungerat med paddling under 

covid-19 pandemin. Intryck från denna typ av möten har haft stort inflytande på styrelsens 

arbete under året. 

Ett antal aktiviteter har påbörjats, genomförts eller stöttats av StKF 

▪ Stöd till ett ungdoms- och juniorläger i Polen på distriktsnivå i samband med 

påsklovet. Lägret ställdes in p.g.a. covid-19.  
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▪ Ungdomstävlingen S:t Erikspaddeln har arrangerats av fyra av distriktets 

föreningar med samma antal deltävlingar. Aktiviteten kunde genomföras med 

restriktioner enligt FHM. Ca.35 ungdomar upp till 16 år har deltagit. 

▪ Stockholmscupen genomfördes för 15:e året i rad. 12 deltävlingar genomfördes 

med rekord i antal starter och deltagare. Cupen samlade 116 deltagare varav 17 

var damer. Stockholms Kanotförbund stöttar ekonomiskt för IT-kostnader och 

priser. 

▪ Ansatser och upprop gjordes till ett Distriktsmästerskap i sprint. Covid-19 

restriktioner försvårade planering. Det blev trångt med datum när det nationella 

tävlingsförbudet väl hävdes. Ordinarie DM-helg kunde inte utnyttjas. Försök 

gjordes att arrangera DM tidigt i oktober. Ingen vidtalad klubb hade möjlighet att 

arrangera varvid DM inte kunde genomföras. 

▪ Planering av deltagande i Olympiadagen i Kungsträdgården. Aktiviteten ställdes in 

p.g.a. covid-19. 

▪ Den årliga kanotpolo turneringen, Järfällacupen, kunde genomföras i februari med 

lag från hela Sverige, Norge och Finland. Totalt 14 lag var anmälda med indelning 

för ungdomar samt 3 grupper med seniorer.  

▪ Breddläger med besättningspaddling i distriktets regi hos Brunnsvikens KK den 11 

oktober. Över 40 ungdomar från många av distriktets klubbar deltog. 

Möten 

▪ I anslutning till årsmöte 2020 hölls en ”Stockholm Kanot Kick-off”. Ett 

planeringsmöte inför säsongen.  

▪ Information från och hos Stockholmsidrotten den 8 mars om utbildningar via SISU. 

▪ Representation med fem personer ur styrelsen på Svenska Kanotförbundets 

årsmöte våren 2020. 

▪ Representation på Stockholmscupens planeringsmöten. 

▪ Styrelserna har under året haft nio styrelsemöten och ett konstituerande möte.  

▪ Styrelsemöten har sedan april skett via Teams. 

Kommunikation 

▪ Förbundets hemsida www.stockholmkanot.se är nu driftsatt efter att ha startats 

upp under föregående år. Sidan har under året stått under utveckling och 

återspeglar allt mer av distriktets gemensamma kanotaktiviteter. 

▪ Samtliga i styrelsen har under året fått åtkomst till hemsidan för att kunna 

publicera information. 

▪ Skapade av Facebook-grupp för informationsspridning om distriktets verksamhet. 

▪ Ett Instagram-konto är under förberedelse inför nästa års säsong. 

Medlemmar  

▪ Under året har 20 av distriktets 22 registrerade föreningar betalat medlemsavgift. 

▪ Två föreningar har begärt och beviljats dispens från medlemsavgift med 

hänvisning till att de är helt nystartade och inte fått igång verksamheten. 

▪ Enbart inbetalda medlemsavgifter har bokförts. 

Ekonomi 

▪ Ekonomiskt stöd till Stockholmscupens IT-plattform där StKF har stått för de 

fakturerade kostnaderna. 

▪ Delaktighet i finansiering av Polen lägret 2020 gjordes med ett större belopp. Då 

både Europa och Sverige stängde ner och därmed lägret ställdes in, blev även 

kostnaden i slutändan lägre än budgeterat då merparten av utgifterna 

återbetalades. Styrelsen beslöt att StKF delar den ekonomiska förlusten med de 

föreningar som ändå drabbats vid det inställda lägret.  

http://www.stockholmkanot.se/
https://stockholmkanot.se/forbundet/hitta-din-kanotklubb/
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▪ Intäkterna under året har uppgått till 53 tkr och kostnaderna ca 17 tkr, vilket 

innebär ett överskott på 36 tkr. Merparten av de planerade och budgeterade 

aktiviteterna har inte kunnat genomföras, därför är kostnader lägre än 

budgeterat. 

▪ Inför 2021 är ett budgetförslag lagt med fokus på att stärka upp områden som 

trängts undan av covid-19. Sammantaget är distriktsförbundets ekonomi blygsam 

men stabil. Kassatillgångar på ca 138 tkr fanns per 2020-12-31.  

Rapporterade aktiviteter hos distriktets klubbar 

▪ ÖKS-cupen varje tisdag vid Reimersholme med start i april och avslut i september. 

Ett uppehåll görs från midsommar till början av augusti. En öppen tävling 

arrangerad av Örnsbergs Kanotsällskap med anmälan på plats vid Reimers senast 

18:30 och start 18:45. Året gav rekordstora startfält p.g.a. avsaknad av nationella 

tävlingar. Flera tisdagar med nära 40 startande. Primärt för vuxna, men ungdomar 

får delta. Inga följebåtar.  

▪ Munken runt hos KK Glid i Upplands Väsby. Öppna tävlingar på onsdagar under 

sommar-säsongen.  

▪ Farsta KK har haft paddlingar med Fritidsgårdar i stadsdelen. Särskilda 

tjejpaddlingar. Primärt paddling med Canadensare och Drakbåt.  

▪ Sollentuna KS hade planerat ett Summer-Camp tillsammans med Sollentuna 

kommun. Aktiviteten fick ställas in p.g.a. Covid-19. 

▪ Sollentuna KS har arrangerat gratis prova-på-SUP för skolungdomar. 2 ggr/vecka  

kl.10-12. Ledarna har arvoderats 6 tim./vecka av Sollentuna Kommun. Över 200 

aktiviteter.  

▪ Sollentuna KS har startat en tjejpaddlingsgrupp för vuxna samt har 3-4 

ungdomsgrupper igång och program tillsammans med kommunen för friluftsliv 

och uteaktiviteter.  

▪ Stockholms PK har föräldra-, kompis- och syskonpaddling till de som går 

kanotskolan.  

▪ Stockholms Paddlarklubb ställde in planerad Prova-på-paddling p.g.a. Covid-19. 

Slutord 

Året började med en tydlig plan för de samarbeten styrelsen ville skapa eller stötta under 

året. Covid-19 gjorde att planen fick revideras och till viss del skjutas på framtiden. 

Dessbättre gick många värdefulla aktiviteter ändå att genomföra, på en paddellängds 

avstånd. Vi ser med tillförsikt fram emot kommande säsonger med- och så småningom utan 

pandemi. 

Stockholm 2021-02-11 

 

Dokumentet kommer att signeras digitalt med MobiltBankId för högsta möjliga säkerhet ut 

såväl Covid, som Juridiska skäl. Den Digitala signeringsbekräftelse kvittensen kommer att 

finnas tillgänglig på begäran om någon så anmodar att se kopia. 

 

Ordförande / Johan Hedman 

 

Ordförande 

 

Johan Hedman 

 

Vice Ordförande 

 

Sanna Wahlén 
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Sekreterare  

 

Linda Härefelt 

Kassör 

 

Johan Stenberg 

Ledamot 

 

Robert Vangstad 

Ledamot 

 

Johan Roos 

 


