
Växjö Kan� Club
Verksamhetsberättelse 2022

Växjö Kan� Club bildades 1963. Klubben bedriver idag följande verksamheter:

# Tävlingsverksamhet med kan�skola, paddlingsträning för barn & ungdomar, simträning och gympa som vinterträning och deltagande i
många tävlingar.

# Frilu�spaddling med m�ionsverksamhet, prova-på och kurser/turer för vuxna

# Parakan� med  m�ionsverksamhet  och tävlande

# Uthyrning av kan�er, bastu, kan�platser och klubbhus för medlemmar.

Klubben har sin verksamhet i Evedal i Växjö och disponerar både egna och hyrda lokaler.
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Innehållsförteckning

Styrelse
Sammanträden

Årsmöte

Städdagar

Styrelsearbete

● Skapa tydlig struktur för styrelsen och föreningens arbete

● Arbete med viktiga dokument och stadgar ( vilka har vi?)

● Arbete med ledar- och medlemsrekrytering

● Arbete  med externa kommunikationskanaler

● Arbete med organisation och underhåll av lokaler och klubbutrustning.

● Arbeta med sponsring och samverkan.

Aktivitetsgrupper

Medlemsstatistik

Barn-, ungdoms- och tävlingsverksamhet
Verksamhetsmål

● behålla och gärna öka antalet tränande barn och ungdomar

● alla våra aktiva barn & ungdomar ska ha provat tävla minst 2 grr

● arbeta med träningen utifrån SKF:s utvecklingstrappa och paddlepower

● arbeta för att våra ungdomar ska känna sig trygga i och säkra i ranka kajaker

Träningstillfällen

Kanotskola

Läger och Röda tråden

Tävlingar

Utbildning/kurser

Parakanot

Friluftspaddling
Verksamhetsmål

● Öka förståelsen för nya medlemmar på vilka olika sätt vi kan erbjuda hen att lära sig paddla kanot

● Få fler medlemmar att ställa upp som ledare

● Arbeta kring SKFs klassificeringssystem gällande friluftspaddling

Kursverksamhet

Havskajak

SUP

Träningstillfällen

Övrigt

Klubbanläggning

Investeringar

Ekonomisk redogörelse
Utfall och resultat

Verksamhetsintäkter

Bidrag + övrigt

Kostnader

Slutord från ordförande
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Styrelse

För verksamhetsåret 2022 har styrelsen haft följande utseende:

Titel Namn Period

Ordförande Andreas Nivard

Kassör Björn Tingström Till 24 mars

Lennart Jönsson Från 24 mars

Sekreterare Björn Tingström Från 24 mars

Ledamot Jennie Hedrén Hasselros Från 24 mars

Ledamot Jonas Andersson Från 24 mars

Ledamot Petter Paulsson

Ledamot Alexandra Nielsen Från 24 mars

Suppleant Alexander Gremminger Från 24 mars

Nya invalda i styrelsen under verksamhetsåret 2022 blev:

● Jennie Hedrén Hasselros, ny ledamot vid årsmötet 24 mars
● Lennart Jönsson, ny kassör vid årsmötet 24 mars
● Jonas Andersson, ny ledamot vid årsmötet 24 mars
● Alexandra Nielsen, ny ledamot vid årsmötet 24 mars

Ledamöter som avgått från styrelsen under året:

● Karin Andersson  avgick 24 mars.
● Jennie Nivard  avgick 24 mars.
● Eva Juhlander avgick 24 mars

Övriga förtroendevalda

Revisorer Jörgen Danielsson Heli Arvidsson

Barntränare Siri Hector Jennie Hedrén Hasselros

Ungdomstränare Christoffer Hansson Giangiacomo Bravo

Valberedning Lena Johansson, Ellinore Grundström och Andreas Berg
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Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 st protokollförda sammanträden. Utöver ordinarie

styrelsemöten har styrelsen också haft två verksamhetsdagar med olika typer av

styrelseutveckling. Bland annat har styrelsen tagit fram nya policies för tävling och förslag för

uppdatering av klubbens stadgar.

Årsmöte
Årsmötet för 2022 hölls den 24 mars i klubbhuset på Evedal och över Teams. 31 medlemmar

deltog under mötet. Mötesordförande var Andreas Berg. Inga ändringar av medlemsavgiften

fastställdes och inkomna motioner avslogs. Enda noterbara ändringen var att årsmötet beslutade

att styrelsen löpande väljer vem dom skickar för att representera föreningen där representation

krävs.

Städdagar
Efter flera år av pandemi genomförde klubben en fixardag 22 oktober. Det blev en lång dag med

mycket slit. Men på eftermiddagen låg den gamla träbryggan åter tillbaka i vattnet och klubbens

flytbrygga var tillbaka på land. Tanken är att använda den gamla träbryggan under vinterhalvåret

och flytbryggorna under sommarmånaderna. Med 3 bryggor under sommarhalvåret kommer det

bli mycket lättare att bedriva verksamhet utan att det krockar med privata medlemmar och

friluftsfrämjandet.

Styrelsearbete
Under 2022 har styrelsearbetet flutit på bra. Det har blivit många möten, men mycket har också

blivit gjort. Styrelsens mål för 2022 var följande.

● Skapa tydlig struktur för styrelsen och föreningens arbete
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Med införandet av aktivitetsgrupper och en tydligare vision om vad som ska vara klubbens syfte

har vi kommit långt med att skapa en tydligare struktur för styrelsen och föreningens arbete.

● Arbete med viktiga dokument och stadgar ( vilka har vi?)

Det viktiga arbete med att förnya klubbens stadgar, så dessa harmoniserar bättre med Svenska

Kanotförbundets förslag om normalstadgar tillsammans med vissa andra ändringar specifika för

vår förening har genomförts. Men arbete kvarstår gällande övriga dokument. Bland annat

behöver vi göra en översyn över vår värdegrund, vad som gäller vid skador på privata kanoter,

villkor för tilläggstjänster, policies för alkohol etc. Vi behöver också ta fram fler interna

utbildningsdokument.

● Arbete med ledar- och medlemsrekrytering

Utöver arbetet med att tydliggöra klubbens utbildningsplan till alla inriktningar har styrelsen

också tagit fram flera nya policies för ersättning i samband med tävling för att motivera fler

ledare och funktionärer att vilja engagera sig i klubbens tävlingsverksamhet, och ge föräldrar till

barn som tävlar en tydlig redogörelse vilka kostnader klubben subventionerar och vilka som de

får betala själva. Dessa nya policies finns att läsa på hemsidan och kommer uppdateras årligen.

● Arbete  med e�erna kommunikationskanaler

Med klubbens nya hemsida kommer det bli lättare att förbättra klubbens kommunikation till och

från medlemmar men det behövs en tydligare plan hur kommunikation inom och utanför klubben

ska skötas. I nuläget är det svårt för nya och ej aktiva medlemmar att få information om vad som

händer.
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● Arbete med organisation och underhåll av lokaler och klubbutrustning.

Mycket av detta arbete har påbörjats under året och vi har bland annat tagit fram nya ritningar för

en ombyggnation av lada 1, skapat en förbättrad inventarielista och avyttrat många av klubbens

äldre kanoter. I och med den kommande ombyggnation och översynen av klubbens lador har

styrelsen också tecknat ett nytt försäkringsavtal gällande lokaler och kanoter.

● Arbeta med sponsring och samverkan.

Styrelsen har också jobbat mycket med samverkan och att göra klubben mer attraktiv för

sponsorer. På hemsidan under fliken Stöd oss finns all information om detta.

Aktivitetsgrupper
All verksamhet i klubben sker på frivillig basis och vi sätter stort värde på medlemmar som är

villiga att engagera sig i verksamheten på olika sätt, tex genom att hjälpa till och vårda klubbens

utrustning, stötta ungdomarna i deras träning eller att vara behjälpliga vid medlemspaddlingar

eller vid prova-på-tillfällen. Medlemmars egna engagemang är förutsättningen för att vi ska

kunna behålla denna härliga och omfattande verksamhet.

Under styrelsens verksamhetsutvecklingsdag 17 december beslutade man att införa två

kommittéer till verksamhetsåret 2023 “tävling respektive friluftspaddling”. Genom att skapa

dessa två kommittéer med egna ekonomiska ramar och mandat att själva bestämma detaljerna

kring sitt arbete, är förhoppningen att klubbens verksamhet och ekonomiska beslut blir så

pragmatiska som möjligt. Styrelsen ser gärna att fler medlemmar under 2023 vill engagera sig i

dessa två grupper eller starta flera. Det hade varit bra om vi exempelvis hade haft grupper för

byggnad, båtar, annan utrustning etc. Men detta blev inte möjligt i år pg av för lite personer.
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Medlemsstatistik
Ålder 2022-01-01 2022-12-31 Förändring (%) Tidigare år (%)
Barn & ungdomar (5-20 år) 47 64 36% 38%
Flickor 16 24 50% −6%
Pojkar 31 40 29% 82%
Vuxna (21-64 år) 177 214 21% 31%
Kvinnor 84 108 29% 40%
Män 93 106 14% 24%
Seniorer (65+) 18 28 56% 157%
Kvinnor 6 9 50% 500%
Män 12 19 58% 100%
Alla 242 306 26% 38%

Vi kan med stor glädje konstatera att ett stort antal nya medlemmar har upptäckt vår fina sport

och gemenskap under 2022 i likhet med tidigare år. Under 2022 var ökningen marginellt sämre

med 26% mot tidigare års 38% men vi ligger fortfarande inom vårt målintervall med 30% nya

medlemmar per år.  Under vissa helger har det i princip varit fullt på bryggor och på gårdsplan

framför klubben, så klubbens nya bryggor har varit en fantastiskt investering.

Den största ökningen av medlemmar är inom kategorin seniorer. Antalet seniorer har ökat med

hela 56% under året. Detta är nog mycket en konsekvens av klubbens deltagande i Svenska

kanotförbundets satsning kanot för äldre och RF-SISUS projekt “ett liv i rörelse” under 2021.

Utöver fler seniorer har ungdomssektionen också gjort ett fantastiskt jobb med att locka fler unga

till att börja paddla kanot. Barn- och ungdomsgruppen har ökat med 38%, där flickor stod för den

största ökningen med hela 50%. Vi hoppas verkligen denna positiva trend kan fortsätta. På

vuxensidan är det likadant. Där fortsätter kvinnor vara i majoritet av alla nya medlemmar. När

det kommer till sammansättningen av medlemmar totalt sett utgör vuxna ca 69% av klubbens

medlemmar, men barn- och ungdomar fortsätter att öka. Kvoten är 54% män och 46% kvinnor.
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Barn-, ungdoms- och tävlingsverksamhet
ansvarig: Kommittéen för tävling

Vi året start hade vi 14 aktiva barn/ungdomar medlemmar upp till 20 år

Vid årets slut hade vi 20 aktiva och 71 antal registrerade medlemmar upp till 20 år

Verksamhetsmål
Komittéen för tävling hade följande mål 2022:

● behålla och gärna öka antalet tränande barn och ungdomar

Ingen av våra tidigare barn har slutat, några har bytt klubb som dom tävlar för.

Efter sommarens kanotskola stannade 19 nya barn kvar och paddlade hela sommaren och hösten.

Vid vintersäsongen så var det 13 nya som stannat kvar hos oss tot. var det 20 aktiva tränande vid

årsskiftet.

● alla våra aktiva barn & ungdomar ska ha provat tävla minst 2 grr

Vi uppnådde inte vårt mål att alla skulle prova att tävla minst två gånger men vi ökade antal

medlemmar som provade att tävla och flera deltog på många tävlingar.

Unika deltagare som tävlat för klubben i år, tot 18 st. varav 8 som tävlat för första gången

Janko, Jennie, Yahia, Filip, Linus, Elsa U, Alice, Oscar C, Elsa C, Oliver E, Alfred, Gabriel,

Sally, Alexander, Oscar G, Linnea, Emil, Malte

● arbeta med träningen utifrån SKF:s utvecklingstrappa och paddlepower
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Klubben har arbetat strukturerat med träning och planering.

● arbeta för att våra ungdomar ska känna sig trygga i och säkra i ranka kajaker

Ledarna har aktivt pushat och uppmuntrat till att testa rankare kajaker. Satsningen har gått väldigt

väl och fler har under året börjat tävla och träna i ranka kajaker. Många har bytt till smalare

modeller varefter året gått. Många har även kunnat köpa egna tävlingskajaker. Vi har även ökat

träning och tävling i besättning 2022

Träningstillfällen
Barngruppen har gemensam träning två gånger i veckan. Ungdoms- och tävlingsgruppen tränar

fyra till sex dagar i veckan. Tävlingsaktiva tränar en hel del utöver detta och deras träning läggs

upp enligt individuella målsättningar och behov.

Kan�skola
Totalt så hade vi 28 nya barn som deltog & 12 har tränat innan. Tot. 40 barn.

Läger och Röda tråden
Det var 17 barn & ungdomar & 3 ledare som deltog på vårt eget hemmaläger och på

Mullsjölägret deltog 2.

Via Röda tråden hade klubben deltagare i ungdomsgruppen, juniorgruppen och paragruppen

Tävlingar

Namn Tot Kille Tjej Brons Silver Guld

Fysmästerskapet 5 2 3 1

Vårregattan - Jönköping 6

SUC - Ryrsjön (Kungälv) 6

SM - Nyköping 1 1 1
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SM - Hofors 1 1 1

SUC - Lidköping 8 3 5

SM - Vaxholm 1 1 1

DM - Karlskrona 16 7 10 5

Besättningsregattan - Katrineholm 6 3 3

Höstregattan - Jönköping 6 4 2 1

Totalt 16 11 7

Många nya aktiva började tävla i både SUC och nationella tävlingar. De flesta tävlande var

nybörjare och utifrån förutsättningarna presenterade alla jättebra. På DM tog klubben ett antal

medaljer och Elsa C tog tre guld i sin klass (D10) på olika SM tävlingar.

De tre aktiva som tränar i Växjö men tävlade för andra klubbar 2022 (Gustav, Signe och

Jean-Michel) fick många pallplatser på SM. Signe och Gustav vann 4 SM guld. Gustav fick två

brons på NM (en i K1).

Övrigt

Under året har vi haft 2 föräldramöte för våra aktiva tränande. Vi hade även 3 föräldramöte för de

vars barn deltog på våra kanotskolor.

Utbildning/kurser

ansvarig: Jennie Hedrén Hasselros

Under 2021 gjordes en stor genomgång av föreningens ledarkompetens och vilka behov vi

behöver i framtiden. Utifrån det skapades en 3 årig utbildningsplan i samverkan med SISU och

SKF. Planen kommer uppdateras årligen med en 3 årig framförhållning. Under 2022 har

ledare/medlemmar deltagit på utbildningar enligt tabell ovan..

Utbildning/kurs Antal deltagare
Grundledarutbildning tränare via SISU 0
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Fortsättningsutbildning tränare via SISU 0

HLR via SISU (ytterligare ledare har gått privat eller via arbetet) 0

GSRT (grundläggande säkerhet- och räddningstekniker) 7

Lekande kanot 6

Levande kanot (påbörjat 2022 - avslutas 2023) 4

Parakanotledare via RG-aktiv rehabilitering 0

Examinationsutbildning Gult paddelpass 1

Gult paddelpass 28

Grönt paddelpass 6

Havskajakledare 1 0

Årlig uppdatering av ledarutbildning inom friluftspaddling 3

Målsättningen är att fortsätta utbilda ledare och medlemmar under 2023 enligt framtagen

förening- och utbildningsplan.

Parakan�

ansvarig: Jennie Hedrén Hasselros

Växjö Kanot Club har en parakanotgrupp som träffas på tisdagar 17.00-18.30  Allteftersom

denna del av verksamheten växer har vi förhoppningen att möjliggöra för en större satsning på

parakanot. De som vill tävla, tränar idag tillsammans med nybörjargruppen för ungdomar.

Våren 2022 har klubben arbetat aktivt med att öka tillgängligheten i klubben. Vi har skaffat 2 nya

bryggor med bra ramp och en med specialdel för att gå i/ur kajaken. vi har gjort ramp in i

klubbhuset, vi har gjort mindre ändringar inomhus och vi har gjort plattsättning runt huset för att

lättare kunna ta sig fram.
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Frilu�spaddling

ansvarig: Kommittéen för friluftspaddling

Efter många år med olika namn har vi nu äntligen enats om att kalla inriktningen långfärd för

Friluftspaddling, Syftet med klubbens nya inriktning, friluftspaddling, är att få fler att vilja

upptäcka glädjen med att padda och att få fler att känna sig trygga och säkra i olika kanoter och

förhållanden. Det är med andra ord ungefär samma upplägg som tidigare men med namnbytet

vill vi tydliggöra en väldigt viktig skillnad, nämligen att det inte längre enbart handlar om turer

med havskajaker utan om upptäcka glädjen med att paddla. Det ska inte spela någon roll vilken

typ av kanot du vill paddla i (motionskanot, polo, SUP, surfski eller havskajak).

Verksamhetsmål
Komittéen för friluftspaddling hade följande mål 2022:

● Öka förståelsen för nya medlemmar på vilka olika sätt vi kan erbjuda hen att lära sig
paddla kan�

Skapa en utvecklingstrappa för nya medlemmar
Broschyr för nya medlemmar
Nya priser

Klubbens nya utvecklingstrappa i kombination med Trafikverkets broschyr “att paddla kanot”

har blivit två riktigt bra hjälpmedel för nya medlemmar att få mer förståelse kring hur man

paddlar och vilka aktiviteter klubben erbjuder för hen som vill fortsätta paddla.

● Få fler medlemmar att ställa upp som ledare
Underlätta för ledare att organisera och leda medlemspaddlingar (dela upp
aktiviteter i medlemsledda och klubbledda)
Tydligare krav för de som vill vara ledare (vad behöver jag kunna?)
Erbjuda grundutbildning för nya ledare
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Det kommer ta tid att utbilda fler ledare, men på bara några år har vi lyckats skapa en bra grupp

med ledare som samarbetar och ställer upp för varandra. Fler behövs, men med klubbens nya

utbildningsplan och nya kurs möjligheter för dig som vill ställa upp som ledare har intresset ökat

avsevärt.

● Arbeta kring SKFs klassificeringssystem gällande frilu�spaddling
Tydlig märkning av utrustning och aktiviteter så medlemmar inte blir osäkra på
vad som passar hen
Mer kringaktiviteter i form av utbildningar, kurser för att få fler att lära känna nya
kompisar att paddla tillsammans med eller våga ta steget att paddla mer själva.

Nytt under 2022 var att vi började arbeta med Svenska kanotförbundets system paddelpasset.

Detta innebär att alla våra aktiviteter graderades utifrån nivåerna vit, gul, grön och blå. Genom

att anpassa vår verksamhet till Svenska kanotförbundets system paddelpasset är vi inte bara väl

synkade med såväl nationella som internationella möjligheter till utbildningar och certifieringar,

utan kan också erbjuda en systematisk progression för nya och befintliga medlemmar. Mer arbete

behövs för att göra alla införstådda med vad detta innebär, men som ledare har det underlättat

rejält att ha olika nivåer på olika aktiviteter. Det har också blivit roligare för nya medlemmar att

deltaga när alla som deltar vet att de är på ungefär samma “nivå”.

Kursverksamhet
Med fler ledare och mer investeringar har vi kunnat fortsätta med vår utbildningsplan att få fler

att känna sig trygga och säkra på vattnet och fånga upp de som enbart vill paddla för skoj skull.

Kurserna är inte bara ett fantastiskt sätt att locka nya medlemmar och öka klubbens intäkter utan

möjliggör också att vi kan garantera att nya medlemmar faktiskt har de kunskaperna som krävs

för att paddla på egen hand. Nytt för i år var en satsning på kurser inom SUP. Läs mer nedan.

Havskajak

Namn Nivå Tillfällen Deltagare Datum Ledare
Kom-igång havskajak Vit nivå 17 61 Torsdagar från maj-sep Björn, Lennart m.fl
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Gul examination Gul nivå 7 31 Vardagar och helger Uffe, Andreas m.fl

Grön examination Grön nivå 1 6 18-19 september Paul Nilsson m.fl

Förberedande blå kurs Blå nivå 1 4 20-22 maj Johan Karlström m.fl

Med fler gula examinatorer (grattis Andreas Berg till gul examinator) har klubben under 2022

fortsatt arbeta med att erbjuda kurser i havskajak utifrån Svenska kanotförbundets system

paddelpasset. Kurserna i havskajak har blivit väldigt populära och för att fortsätta bygga på detta

erbjöd vi i år även en ny kurs på blå nivå kallad förberedande blå kurs. Nytt för i år var  att prova

på även blev en del av klubbens kurser. Istället för att ha det som en egen aktivitet blev prova på

under 2022 den första delen i klubben utvecklingstrappa och ett krav för nya medlemmar som

vill gå klubbens kurs i gul examination. Denna restriktion gjorde att intresset för gul examination

blev något lägre än tidigare år men garanterade att alla som fortsatte hade bättre förutsättningar

att klara av klubbens kurser på högre nivå.

SUP

Namn Nivå Tillfällen Deltagare Datum Ledare
Kom-igång SUP Vit nivå 10 30 9 maj - 11 aug Heli Arvidsson

Board yoga Gul nivå 7 14 30 maj - 25 juli Heli Arvidsson

Med en certifierad instruktör inom SUP (grattis Heli Arvidsson till steg 1) erbjöd vi två typer av

kurser i SUP under året. Den ena var en prova på aktivitet för de som vill lära sig grunderna i att

paddla SUP och den andra en Yogainspirerad kurs ute på vattnet; hitta stillheten genom

yogaövningar, utöka din balans, rörlighet och styrka samt upplev naturen på ett nytt sätt. Kursen

var uppdelad i två omgångar med 4 tillfällen per gång. TIll skillnad mot kurserna i havskajak har

det varit svårt att fylla alla kurstillfällena men jämfört med tidigare år kan man se en liten ökning

i antalet deltagare.

Träningstillfällen

Namn Tillfällen Deltagare Mellan Nivå
Onsdagspaddling 19 72 27 apr - 28 sep Gul

Söndagstur 26 131 24 apr - 13 nov Gul
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SUP i grupp 3 9 15 aug - 19 sep Gul

Teknikträning på grön nivå 12 87 30 maj - 12 sep Grön

Teknikträning i simhall 11 44 24 okt - 31 dec Gul

Utöver våra kurser har det också funnits många möjligheter till träning under 2022, oavsett om

du gillar havskajak, surfski, SUP eller polokanot. Från 24 april till slutet på november har

klubben som vanligt varje onsdag och söndag organiserat s.k medlemspaddling och under

uppehållet (okt-apr) har vi fyllt tomrummet med  kajakträning i bassäng. Nytt för i år var att vi

också erbjöd ett träningstillfällen för de som enbart gillar SUP, kallat SUP i grupp, och

teknikträning på paddelpasset gröna nivå, kallad teknikträning på grön nivå. Teknikträning på

grön nivå var ett nytt initiativ för att få fler att vilja delta i klubbens examination i grönt

paddelpass och över.

Även om deltagandet varierar stort under säsongen (och utifrån vädret) har det varit väldigt stort

intresse i klubbens medlemspaddling, och vi hoppas kunna utveckla våra medlemsaktiviteter

ännu mer till nästa år med bland annat fler tillfällen för roll, surf och eventuellt någon form av

rörlighetsträning. Det har dock dykt upp ett stort frågetecken angående klubbens teknikträning i

simhall, i och med VÖFAB planerade renovering av särskolan vid Norremark, så är frågan om vi

kan fortsätta med teknikträning i bassäng under 2023. Vi hoppas verkligen vi får möjlighet till

detta, för denna typ av teknikträning är bland den populäraste träningen.

Övrigt
Med klubbens större fokus på träning och kunskap beslutade kommittén för friluftspaddling att

sluta arrangera egna långfärdspaddlingar. Istället erbjöd vi de som vill skapa nya vänskaper och

upplevelser att hänga med på årets stora kanotfestivaler där det finns allt från turer till kurser att

förkovra sig i. Vi har ingen ambition att sluta arrangera egna långfärdspaddlingar men med tanke

på att friluftsfrämjandets kajaksektion redan erbjuder denna typ av paddling har vi börjat

överväga att långturer får bli en medlemsledd aktivitet (de som vill får gärna arrangera dessa

turer och då låna klubbens kanoter) men att vi som klubb fokuserar på det vi kan bäst - lära ut

säkerhet och teknik till nya och befintliga kanotister. Genom att göra denna prioritet mot kunskap
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och träning och överlåta upplevelser och äventyr till friluftsfrämjandets kajaksektion hoppas vi

kunna dra nytta av varandra istället för att som tidigare konkurrera med varandra - tillsammans

kan vi få fler att upptäcka glädjen med att paddla och hitta upplevelser som passar hen, oavsett

om det är teknikträning eller sälsafari.

Klubbanläggning
Genom den tillsatta arbetsgruppen kring tillgänglighet har flera områden, där åtgärder behövs,

identifierats och påbörjats under året under projektet “bra för några-bra för alla. Syftet med

projektet är att göra klubben mer tillgänglig för paraidrott och skapa en säker och välkomnande

miljö där alla medlemmar oavsett begränsning ska ha en chans att utöva sin idrott så självständigt

som möjligt. Hittills har projektet gått över förväntan och första steget med att införskaffa nya

para-anpassade bryggor, tillgänglighetsanpassad entre och plattsätta en stor del av ytan framför

klubben är nu genomfört. Nästa steg, som redan påbörjats innebär en större ombyggnation av vår

kanotlada och mer plattsättning. Om allt går som planerat är förhoppningen att kunna inviga vår

nya anläggning i samband med klubbens fixardag i slutet på april 2023. Utöver projektet har vi

också gjort lite mindre ändringar i klubbhuset och rensat bland våra förråd. Klubbens tidigare

träbrygga har också renoverats och flyttats för att fungera som en året-runt-brygga i anlsutning

till de som förvarar sin kanot i ladorna närmare Wilhelmshill och för Friluftsfrämjandets

kajaksektion (som bedriver sin verksamhet vägg-i-vägg med klubben).

Investeringar
De största investeringar som skett under året har skett i samband med projektet “bra för några-

bra för alla”, vilket inneburit att klubben köpt in 2 st nya tillgängliga bryggor varav en med

specialbyggd paradel, gjort entrén mer tillgänglig och plattsatt runt entrén och från entrén ner till

bryggorna.
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Utöver klubbens stora investeringar i själva anläggningen har vi också gjort investeringar i nya

kanoter och paddelmaskiner. Detta år blev det 5 begagnade tävlingskanoter, 1 begagnad

havskajak och 1 begagnad paddelmaskin. Samtliga av dessa tävlingskanoter är

ersättningskanoter för klubbens äldre tävlingskanoter som nu har avyttrats. Syftet med inköpet av

dessa är att de skall fungera som en lånekanot för barn och ungdomar som vill följa med och

tävla (men som fortfarande är osäkra på om de vill köpa en alldeles egen).

Utöver nya kanoter har klubben också gjort en större satsning på SUP med helt nya paddlar och

en något smalare och rankare SUP för de som vill testa SUP mer för motion eller tävling.

Mindre men lika betydelsefulla investeringar under året är nya paddlar för barn och vuxna, nya

kapell för friluftspaddling, och övrigt som behövs för att klubben ska kunna vara en trygg och

säker förening för alla.

Sammanfattning över investeringar
Kanoter & paddelmaskiner Antal Kostnad
Zastera Sprint medium 1 7 000 kr

Hody MK-1 Dolphin 1 7 000 kr

  Zegul Arrowplay LV PE 1 11 800 kr

Zedtech Predator 65 Club 1 7 000 kr

Zedtech Carrera 1 7 000 kr

Vajda Supersonic 1 4 000 kr

Old Danube Paddelmaskin 1 16 000 kr

SUP Antal Kostnad
Yster 21.5 Naked Carbon 1 17 590 kr

Byggnader Antal Kostnad

Passagebrickor 2 500 kr

Floattech flytbrygga med specialbyggd paradel 2 340 040 kr

Plattsättning framför klubbhuset 60 700 kr

Ny entrédörr med ramp 117 000 kr

Renovering av träbrygga 13 000 kr

Utrustning Antal Kostnad
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Vingpaddel för träning 2 3 500 kr

Vingpaddel för friluftspaddling 4 8 360 kr

Europaddel för frilfutspaddling 4 3 981 kr

Paddlar till SUP 5 7 000 kr

Övrigt Antal Kostnad
Säkerhetsutrustning (flottör, bogsersystem & pumpar) 5000 kr

Tillbehör för tävling 4000 kr

Verktyg för underhåll & reparation av kanoter 1000 kr

Välförsedd kolgrill 1 2 500 kr

Campingstolar 4 600 kr

Bild på klubbens nya tillgänglighetsanpassade entré och plattsättning
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Ekonomisk redogörelse

1 januari 2021 hade klubben en ingående balans på likvida tillgångar på 450 012 kronor.

(Sparkonto, plusgiro och tävlingskonto). Utgående balans 31 december 2022 är 579 919 kronor.

(Sparkonto, plusgiro och tävlingskonto). Ökningen beror dels på att en stor andel av klubbens

medlemsavgifter för 2023 betalades in under 2022 (förutbetalda medlemsintäkter) och en ökad

tillströmning av nya medlemmar, men mest av betydelse var beviljandet av flera bidrag från

bland annat RF-SISU Småland och deras projektstöd och Ullmaxfonden. Det är tack vare dessa

bidrag som klubbens kassa har fortsatt öka, och möjliggjort vår fortsatta satsning på parakanot.

Utfall och resultat
Utfall 2022 Utfall 2021 Utfall 2020

Rörelseintäkter 317 623 kr 277 272 kr 166 526 kr

Bidrag + övrigt 446 196 kr 609 820 kr 258 255 kr

Intäkter totalt 763 819 kr 887 092 kr 424 781 kr

Rörelsekostnader -579 257 kr −243 991 kr −174 419 kr

Avskrivningar -456 565 kr −97 000 kr −77 649 kr

Personalkostnader −69 360 kr −71 049 kr −43 839 kr

Kostnader totalt -1 105 182 kr −412 250 kr −295 907 kr
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Resultat   -341 363 kr 474 842 kr 128 874 kr

Det negativa resultatet om 341 363 kr beror helt och hållet på att kostnaden för den nya bryggan

(340 000 kr) togs i sin helhet under 2022 och aktiverades inte för en avskrivningsperiod om 15

år. Anledningen till att vi valt att göra på detta vis, beror på att bryggan och övriga investeringar i

utomhusmiljön finansierats med bidrag som betalats ut i samband med genomförandet av

projektet. Jämförs de två senaste räkenskapsåren, framgår att dessa två år balanserar varandra,

där vi fick bidraget ena året och tog kostnaden det andra.

Även om klubbens ekonomi är god, är det fortfarande väldigt tydligt att klubben är beroende av

bidrag för att verksamheten ska gå runt. Det är därför väldigt viktigt att klubben fortsätter satsa

på sin framtagna utbildningsplan, så klubben kan bli självförsörjande när det gäller examinatorer

och kursledare och sedan självklart sin träningsverksamhet för barn/ungdomar, tävling och para

så klubben inte förlorar sina möjligheter att få finansiellt stöd från kommun och regionala

organisationer.

Verksamhetsintäkter

Även 2022 blev ett bra år när det kommer till intäkter. Nästan samtliga intäktskategorier har ökat

under 2022 men det är tydligt att tre distinkta områden sticker ut liter mer än övriga:
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Medlemskap för barn/ungdomar, kanotavtal och intäkter från klubbverksamhet. Sammanlagt har

dessa tre områden ökat klubbens kassa med 61 815 kr under 2022. Intäkter från klubbverksamhet

består av kanotskola, egenavgifter (tävling),  prova på, gula paddelpass och övriga kurser. Denna

del har blivit en väldigt viktig del av klubbens ekonomi under kort tid och visar att det finns

mycket stort intresse att lära sig paddla kanot om det paketeras och marknadsförs på rätt sätt.

Bidrag + övrigt

Under 2022 har ett flertal bidrag sökts, och beviljats. Stort tack till alla hjältar som har jobbat

med ansökningarna och till de organisationer som har beviljat våra ansökningar. Det betyder

otroligt mycket för Växjö Kanot Club att få den här typen av extra stöd, så vi har möjlighet att

utveckla och bredda vår verksamhet, både vad gäller ledarkompetens, lokaler och nya satsningar

som parakanot. Jennie och Andreas har också gjort ett fantastiskt arbete med att hitta sponsorer

och att engagera föräldrar och medlemmar att stödja klubben på olika vis. Denna typ av aktivt

sponsringsarbete kommer bli en väldigt viktig del framöver för att kunna fortsätta bedriva

tävlingsverksamhet. Det är också en väldigt viktig del för att skapa sammanhållning i klubben.

Kostnader
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Kostnaderna har ökat under verksamhetsåret. Ifjol hade vi ca 315 000 kronor och i år är

kostnaderna nästan 650 000 kronor. Orsaken till de högre kostnaderna är primärt klubbens

funktionsanpassning av utemiljö, vilket innebar en ny entré, ramp och plattsättning. Enbart detta

kostade omkring 195 933 kr. Till detta tillkom också kostnaden för att förankra och lägga i den

gamla träbryggan framför lada 2 och 3. Se avsnittet Investeringar för en komplett lista över

investeringar under 2022. Bortsett från de ökade kostnaderna för underhåll ser vi också att

kostnaderna för tävling ökat kraftigt under året. Totalt blev kostnaden för årets tävlingar

inklusive boende, lunch och resersättning ca 60 000 kr (2021 var samma kostnad 12 000 kr) men

då hade vi enbart 4-5 tävlande och alla betalade sitt egna boende och lunch. I år har styrelsen

ersatt detta upplägg med att boende och lunch också ersätts av klubben mot en mindre kostnad

kallad egenavgift (tävling). Detta upplägg är väldigt positivt för att fler barn och ungdomar ska

ha möjligheten att representera klubben under tävlingar och bidra till en mer “vi” känsla, och det

täcks väldigt bra av den nya egenavgiften, aktivitetsstöd och sponsring men om vi ska fortsätta

på samma sätt med mer tävlingar för varje år kommer detta utan tvivel påverka vår ekonomi (och

övrig verksamhet).

I dagsläget är vår kassa tillägnad tävling primärt från bidrag och sponsring. Vi har i princip ingen

täckning från annan verksamhet. Intäkter från friluftspaddling bekostar utbildning av nya ledare
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och intäkter från årsavgifter och anläggningsbidrag bekostar avskrivningar, underhåll och

driftkostnader. Till detta tillkommer också faktumet att att allt inklusive kostnader såsom el och

arrende kommer bli rejält mycket dyrare framöver.

Slutord från ordförande

Växjö Kanot Club har alla förutsättningar att fortsatt växa och vara en framgångsrik föreningen

inom olika områden. Genom de investeringar vi gör, hoppas vi framtidssäkra verksamheten och

skapa förutsättningar för att vi kontinuerligt ska kunna växa.

Under pandemin ökade intresset för paddling, i synnerhet friluftspaddling. Det har gjort att

intresset för olika typer av motions- och rekreationsaktiviteter har ökat inom Växjö Kanot Club.

Men under 2022 har vi också sett ett ökat intresse från barn och ungdomar att börja träna och

tävla inom kanotsporten. Detta är särskilt viktigt eftersom många av klubbens bidrag och vårt

deltagande i Svenska Kanotförbundet bygger på att vi har tydlig barn- och ungdomsverksamhet.

År 2023 kommer vi fortsätta satsa på att bedriva en breddverksamhet där alla som vill ska få

utrymme att bedriva sitt kanotintresse. Vi har en hög ambitionsnivå och vill t ex ha en stor grupp

av aktiva kanotister som är ute och tävlar. Den höga ambitionsnivån vi har kring hela vår

verksamhet, gör också att vi fortsatt måste vara aktiva när det gäller att söka bidrag, bibehålla

nuvarande sätt att tjäna pengar och dessutom hitta nya sätt för att få intäkter.

När det gäller styrelsearbetet, har målsättningen sedan några år varit att styrelsens arbete ska

fokusera på föreningens långsiktiga utveckling och inte i lika hög utsträckning vara inblandad i

att den dagliga verksamheten fungerar. Detta har vi inte lyckats med ännu, även om det blivit

bättre, utan ser det fortsatt som viktigt att vi kan skapa olika typer av arbetsgrupper som kan

hjälpas åt med olika typer av uppgifter som måste utföras.

Slutligen vill jag påminna om att Växjö Kanot Club fyller 60 år 2023. Detta kommer att

uppmärksammas under hösten. De exakta formerna och tidpunkt är ännu inte bestämt, men vi

hoppas att så många som möjligt vill delta i att fira föreningen.
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