Verksamhetsberättelse 2018 för Tullinge kanotförening
1. Styrelse och kontaktkommittéer
Under verksamhetsåret 2018 har styrelsen i Tullinge Kanotförening haft följande
sammansättning:
Ordförande: Mikael Bodner

Vice ordförande och sekreterare: Leif Wallin
Kassör:  Thomas Zachrisson

Ordinarie ledamöter: Marine Andersson, Staffan Wallström
Suppleanter: Anna-Stina Bokander, Roger Hammerin

Föreningens revisorer under 2018 har varit Lars-Göran Månsson och Thomas Lindegren
Valberedningen har utgjorts av Fredrik Arnelo, Maria Stridh, David Mills .
Kommittéer med kontaktpersoner har under året varit:
Distriktsombud: Mikael Bodner
Hemsidan: Leif Wallin
Medlemsansvarig: Marine Andersson
Kanotplats: Mikael Morberg
Nybörjarpaddling: Anna-Stina Bokander
Reparationer: Staffan Wallström
Tävlingar: Mikael Bodner och Arne Hyckenberg
Sjöskolan: Mikael Bodner
Medlemspaddling: Peter Karlsson
Nyckelansvarig: Marine Andersson
2. Styrelsemöten och sammankomster
Årsmötet ägde rum den 17 februari 2018 med efterföljande årsfest. Under verksamhetsåret
har styrelsen haft 8 möten.

3. Medlemsantal och arbetsplikt
2018 hade klubben totalt 701 medlemmar av dessa är 109 vuxen enskild, 4 ungdom och
övriga 588 ingår i familjer. 101 nya medlemmar tillkom 2018.
Genom arbetsplikten kan många medlemmar bidrar med en arbetsinsats som håller nere
avgiften samtidigt som arbetet delas upp på fler. Förutom att hålla klubbplatsen i ordning
och möjliggöra aktiviteter ger arbetsplikten även medlemmarna möjlighet att vara delaktiga i
föreningen samt möjligheten att lära känna andra medlemmar. Antalet medlemmar som
deltagit i arbetsplikten har varit i nivå med tidigare år.
Det är styrelsens bedömning att klubben under 2019 fortsatt behöver verka för att fler
medlemmar blir aktiva och engagerade, både som ledare men också som initiativtagare till
att utveckla klubben och dess verksamheter och till att engagera sig i kommande
styrelsearbete.
4. Aktiviteter
Föreningens aktiviteter under slutet av april till september har varit paddling. Föreningens
kajaker har använts flitigt under säsongen, 1322 har skrivit in sig i boken.
Under sommarmånaderna har också TKF samarbetat med Yoga Gatti, som under
torsdagarna vid fint väder fått nyttja klubbplatsen för yoga i utbyte mot att medlemmar fått
delta kostnadsfritt. Det har varit i snitt 20-25 personer var gång, var av 5 -10 TKF:are.
Onsdagspaddling och tävlingar
Klubben har under året fortsatt att samla de arrangerade paddlingsaktiviteterna så som
medlemspaddling, Mörkerpaddling och tävlingar, till onsdagar. Ansvarig för
onsdagspaddlingarna har varit Peter Karlsson.
Ungdomsverksamheten
Veckan före och efter midsommar arrangerade TKF och St:Botvids Scoutkår gemensamt ,

Sjöskola under dagtid (9-16).
Intresset var mycket stort med 30 ungdomar /vecka.
Ungdomarna fick där både paddla kanot, segla optimistjolle och mycket med lek/bad.
Klubben har under våren vid två tillfällen under juni månad varit värd för friluftsdagar åt
Botkyrkaskolorna; Trädgårdsskolans 6:e klassare och Tumba Gymnasiums fritidsledarlinje,
sammanlagt 36 elever med lärare. Thomas Zachrisson och Zakari Peltonen har varit

instruktörer vid dessa tillfällen som inbringat 2600 kr till klubbkassan. Vi har i efterhand fått
uppskattande kommentarer från nöjda elever.
Prova-på-paddling
Föreningens prova-på-paddling under sommarhalvåret har varit viktigt för att sprida kunskap
om paddling och nå ut till möjliga nya medlemmar. Många av föreningens medlemmar har
hjälpt till med paddlingsinstruktion och som funktionärer. Prova-på-paddling har erbjudits
varannan tisdag under perioden 30 maj och 22 augusti. Aktiviteten är mycket uppskattad
och antalet har varierat beroende på väder, emellanåt har det kommit 30-50 stycken.
TKF deltog också i Lidas Friluftsfest den 15 september med 6 medlemmar som instruktörer
under Peter Karlsson ledning. Trots en från övriga verksamheter avskild och dåligt skyltad
plats vid sjön så var det en jämn ström av prova-påare under hela dagen med en
anstormning runt lunchtid. Huvudsakligen användes Lidas egna uthyrningskajaker men Peter
hade tagit med två av klubbens lådor för de något mer vana paddlarna. En lyckad
“PR-aktivitet”. Under 2019 kommer Friluftsfesten att gå av stapeln redan
lördagen/pingstafton den 8 juni. Boka in dagen redan nu!
5. Klubbplatsen
Kanotplatsen har underhållits under två arbetshelger under maj och september samt genom
löpande arbetsinsatser enligt arbetsschema. Under vårens arbetshelg målades och tak lades
på nya containern, kombinerades med öppet hus. Blomster planterades i krukor.
Under höstens arbetsdagar slutfördes taket på nya containern och grusläggning.
Även slyn ute i Maden rensades m,m,
Marine Andersson har ansvarat för administration av nycklar och Peter Karlsson om ansökan
om kanotplatser.
Vi har även sökt ett nytt bygglov för en container att ha som samlingsrum/kök m.m. Vi har
fått 2 containrar från Fittja konsthall, som vi har hämtat och ställt på grusplan tillsvidare. De
har dörr på långsidan och fönster runt om, isolerade och el/belysning indraget. Den ena är
inredd med kakel, diskbänk, kyl, köksbänk, hyllor. Den andra är tänkt som omklädningsrum.
6. Tävlingar
Vid säsongsstarten genomfördes det årliga Jaktloppet (f.d. handikapploppet). Föreningen har
också arrangerat klubbmästerskap i kort- och långlopp. Den 2:e september genomfördes
Tullingetraden för åttonde gången, ett långlopp över 12,5 km och del av Stockholmscupen.

Korvgrillning och fika har även under 2018 varit ett viktigt inslag vid tävlingsarrangemangen i
syfte att öka trivseln och samvaron i klubben.

7. Ekonomi
Föreningen har under 2018 haft en fortsatt positiv utveckling av medlemsintäkterna.
Medlemsavgifterna ökade under året från 170100 kr till 186100 kr. Samtidigt har
investeringar gjorts i framförallt inköp av nya kajaker och surfski, 49096 kr och inköp av
byggnadsmateriel till takbyggnationen för de nya containrarna, 31000kr. Resultatet före
avskrivningar är 94962 kr, en ökning med 9% jämfört med föregående år. Eftersom vi inte
drivit Sjöskolan i egen regi har det kommunala bidraget minskat till 1470 kr. Vinsten av
Sjöskolan vart 10.000:- delades 40/60 mellan oss och Scouterna. Föreningens balans- och
resultaträkning redovisas separat.
8. Kommunikation
Klubbens hemsida utgör basen för medlemmarnas information avseende regler,
medlemskap, aktiviteter etc. Som komplement till den nya hemsidan som lanserades 2015
arbetar klubben med Facebooksidan som ett mer interaktivt verktyg med möjlighet för
medlemmar att byta information, lägga ut bilder och ställa frågor till klubben och varandra. I
slutet av 2018 uppgick antalet som följer sidan till 289 personer. Dessa får därmed direkt
information när sidan uppdateras och de utgör samtidigt marknadsförare av TKF då klubben
även syns i deras flöden.
Vid e-postutskick om klubbens aktiviteter används också uppgifter från medlemsregistret.
Medlemmarna uppmanas att uppdatera dessa via medlem@tullingekanot.se. Inför säsongen
publiceras en arbetslista på hemsidan. På denna lista kan medlemmar skriva upp sig för olika
uppdrag/aktiviteter i föreningen. Marine Andersson har varit ansvarig för arbetslistans
administration under 2018.
Vid säsongens början har också anslagstavlorna inne vid klubben och utanför klubben
marknadsfört klubbens aktiviteter och information om medlemskap.
Lokal media har använts för att marknadsföra arrangemang som öppet hus.

Tullinge januari 2019
Tullinge Kanotförenings styrelse

