
              
Verksamhetsberättelse 2022 för Tullinge kanotförening

1. Styrelse och kontaktkommittéer

Under verksamhetsåret 2022 har styrelsen i Tullinge Kanotförening haft följande
sammansättning:
Ordförande: Mikael Bodner
Vice ordförande och sekreterare: Leif Wallin
Kassör: Thomas Zachrisson
Ordinarie ledamöter: Thomas Westman, Arne Hyckenberg, Håkan Sandberg
Suppleanter: Simon Jönsson, Åsa Almström

Föreningens revisorer under 2022 har varit Lars-Göran Månsson och Kjell Isaksson
Valberedningen har utgjorts av Zakari Peltonen, Endre Mate .

Kommittéer med kontaktpersoner har under året varit:
Distriktsombud: Mikael Bodner
Hemsidan: Leif Wallin
Medlemsansvarig: Thomas Westman
Kanotplats: Anders Blomgren
Reparationer: Staffan Wallström
Tävlingar: Mikael Bodner och Arne Hyckenberg
Sjöskolan: Mikael Bodner
Introduktions kurserna: Mikael Bodner
Medlemspaddling: Peter Karlsson, Erica Danielsson och Martin Isaksson
Nyckelansvarig: Thomas Westman

2. Styrelsemöten och sammankomster
Årsmötet ägde rum den 12 Mars 2022 med efterföljande middag på
restaurang NamNam.
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 7 möten.

3. Medlemsantal och arbetsplikt
2022 hade klubben totalt 927 medlemmar. 89 nya medlemmar tillkom 2022.
Genom arbetsplikten kan många medlemmar bidra 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 något lägre än tidigare år.
Förutom styrelsen har ca 35 personer (något färre antal än förra året),
gjort arbetsplikt med sammanlagt 136 tim.
Arbetsdagarna, gräsklippning, Intro kurserna, medlems paddlingen, tävlingar m.m.



Det är styrelsens bedömning att klubben under 2023 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 kajaker har använts flitigt under hela året, 2100 har skrivit in sig i Loggboken,
vilket är i samma nivå som förra året.

Introduktionskurs för nya medlemmar.
Den är under en kväll där vi går igenom ordningsregler, kanotplatsen, handhavande
av utrustningen och slutligen praktiska övningar.
Därefter swishas betalningen och medlemmen får sin nyckel.
Vi har haft 12st instruktörer som har delat på kvällarna.
Det blev 6st introkurser.

Medlemspaddling
Klubben har under året fortsatt att samla de arrangerade paddlingsaktiviteterna, så som
medlemspaddling, mörkerpaddling och tävlingar, till onsdagar.
Under två kvällar hade vi en inhyrd SUP instruktör, som lärde ut grunderna i SUP paddling.

Ansvarig för onsdagspaddlingarna har varit Peter Karlsson.
Martin Isaksson och Erica Danielsson har varit paddlingsinstruktör och paddlat med
de medlemmar som vill ha teknikträning eller annan hjälp.

Tävlingar
Föreningen har arrangerat klubbmästerskap i kort- och långlopp (Norsholmen runt 4km).
Jaktloppet 2,3 km, där alla startar med individuell handikapptid.
Tanken är att alla då ska komma i mål samtidigt.
Den 18:e september genomfördes Tullingetraden för tolfte gången, ett långlopp över 12,5
km och del av Stockholmscupen.

Korvgrillning och fika, har varit ett viktigt inslag vid tävlingsarrangemangen i syfte att öka
trivseln och samvaron i klubben.
Där Cafeét har en central roll.

Yoga med Catherine
En mycket uppskattad aktivitet på bryggan, varje söndagsförmiddag.
Under vintersäsongen fortsätter den i PRO,s lokaler i Elgentorp, varje torsdag 18.30-20.00



Externa Tävlingar
Vi har deltagit i Stockholmscupen, Örnsbergscupen och Dalslands kanotmarathon.

Ungdomsverksamheten
Veckan före och 2 veckor efter midsommar,  arrangerade TKF och St:Botvids Scoutkår
gemensamt , Sjöskola under dagtid (9-16).
Ungdomarna fick där både paddla kanot, segla optimistjolle och mycket med lek/bad.
Intresset var mycket stort med 30 ungdomar per vecka.

Barnpaddling

Tyvärr fick vi inte ihop några ledare för det i år.

Skolaktiviteter
Under 2022 har föreningen inte kunnat genomföra några aktiviteter med traktens skolor som
har varit brukligt. Orsaken är naturligtvis pandemin och att instruktörerna tillhör en
riskgrupp.

Skärgårdspaddling
Föreningens två stabila havskajaker (SeaHawk Expedition, ca 500 cm långa och 60 cm breda)
placerade i en lada på Svartsö, har visat sig fungera för alla som hittills provat, oberoende på
om man har liten eller stor kroppshydda. Som medlem kan man låna kajakerna över dagen
eller hyra dem över flera dagar. De finns på gångavstånd från Alsvik brygga dit båt anländer.

Det finns fina paddelfarvatten i omedelbar närhet till Svartsö. Bland dessa finns
Hjälmö-Lådna naturreservat med ett väl skyddat läge åt sydost och Träskö-Storö åt ost. Bägge
sköts om av Skärgårdsstiftelsen, som har placerat ut torrdass på många ställen.

Trots de fina förutsättningarna var utnyttjandet av kajakerna lågt under året, vilket å andra
sida innebär att det är lätt att få tillgång till kajakerna.

5. Klubbplatsen
Ansvarig har varit Anders Blomgren.
I containern närmast grinden, finns IR-bastun.
Ansvarig är Peter Söderström, Bad/bastugruppen.(facebookgrupp Tullinge kallbad)
Där står även en Paddelmaskin, för de som vill behålla eller bättra på paddelformen
till nästa år.
Under vår och höst städdagarna, har det sedvanliga gjorts .

+ inredning i containern med IR-Bastun och paddelmaskinen.

Peter Karlsson har haft hand om ansökan för privat kanotplats .
Ulrika Westerberg har varit ansvarig för café verksamheten, vilket medlemmarna har
uppskattat mycket.

https://kartor.eniro.se/?c=59.437834,18.657113&z=13&q=%22alsvik%20brygga%22;geo


Den har främst varit öppen i samband med  klubbverksamhet.

6. Ekonomi

Årets intäkter ökade med 3,6% (främst tack vare ökade medlemsintäkter) och kostnaderna
ökade med 13% ( främst genom inköp av paddlar, SUP:ar och reservdelar till kanoterna och
årsmötessubventioner. Vi hade inga årsmöteskostnader under pandemiåren.) Största
utgifterna under året var försäkringar, medlemsavgift till Svenska Kanotförbundet och nytt
golv i verkstadsbyggnaden.

Liksom förra året sponsrades Caféverksamheten med 5000kr men inbringade endast 262 kr i
swishade frivilliga bidrag, förra året inbringade 2500 kr i bidrag.

Årets resultat efter avskrivningar blev positivt 47 tkr, nästan exakt samma som förra året.
Bankktillgångarna ökade med 127 tkr.

Föreningens ekonomi är således  fortsatt mycket god och banktillgångarna betryggande.

7. Kommunikation

Klubbens hemsida utgör basen för medlemmarnas information avseende regler,
medlemskap, aktiviteter etc. Som komplement till hemsidan, 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.  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.
Anslagstavlorna inne vid klubben och utanför klubben marknadsfört klubbens aktiviteter och
information om medlemskap.

Tullinge februari 2023
Tullinge Kanotförenings styrelse
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