
Motioner till årsmötet 2021 
 

Motion 1 
 
Då vi behöver köpa in nya/ kortare paddlar samt nya flytvästar till våra ungdomar behöver vi 
alla dra vårt strå till stacken. Vi vill därför att alla medlemsadresser åtar sig att köpa 2 st 
kryddset á 120 kr (totalt 240 kr) 
 
 
Här kommer ett par räkne exempel på om vi säljer liter kryddor under våren med start redan 
nu! 
 
Vi tjänar 45 kr per paket, riktiga kvalitetskryddor och gynnar även ett lokalt företag från Kil, 
Klasspengar.se 
 
Viktigt är att få med alla medlemmar, vill man inte sälja, kan man betala sig fri med 150 kr 
 
Vi räknar på 150 medlemmar/ medlemsadr.( ex. en familj på 4 = en adress /en försäljning) 
 
Alla säljer tre paket, 2x45=90kr per medlem x 150 medlemmar = 13 500kr (öronmärkta för 
ungdom) 
 
Viktigt att det framgår till alla medlemmar att detta är ett årsmötesbeslut för 2021 då det 
står i medlemsvillkoren att man behöver bidra in i en försäljning. 
 
Vi har redan en ansvarig som tar hand om försäljningen 

 

Ung domsgruppen gm.Mairon 

 

Styrelsens yttrande över motion 1 
Det är viktigt att våra ungdomar har bra och säkert material när de utövar kanotsport i vår 
förening. 

Här visar ungdomsgruppen på bra engagemang, där de visar på en plan för försäljningen. 

Styrelsen ställer sig bakom motionen och önskar ungdomsgruppen lycka till med denna 
kampanj. 

 

  



Motion 2 
Motion till KPK Årsmöte 2021 angående inköp av ny K2 i segmentet ”mellan rank 
tävlingskanot och stabil som en pråm (bef blå/vit K2)” från Ylva Johansson 

Vi har just nu en mycket aktiv ungdomsgrupp. 

Klubben har på senare år köpt in K1 i segmentet mellan ranka tävlingskanoter och stabil 
Citius 51, Citius 55 i form av Citius 41, Citius 44 och inför 2021 Nelo 44. För att få större 
möjligheter för ungdomsgrupp samt kanotskola och fortsättning efter kanotsola att paddla 
besättning både på träning och tävling önskar vi att klubben köper in K2 i motsvarande 
segment. 

Med denna förstärkning av K2‐flottan kan fler paddla besättning under längre period än bara 
när det är sommartemperatur i vattnet, gruppen blir mer inkluderande ( den som inte orkar 
tex 10 km K1 orkar 10 km K2), fler kan känna sig trygga och delta i konceptetet lottad 
besättningar på tävling. 

Säsongen 2020 provade ungdomsgruppen samtliga klubbens K2or men K2 i det 
”mellanranka” segmentet saknas. 

Föreslår därför inköp av Fabrikat Citius typ K2 X2 som har bredd ca 44 cm lika ovanstående 
K1 

Finansierings förslag: 

Alt 1 Under 2020 användes inte hela beloppet i avsatt budget för tävlingsverksamhet, 
ungdom, junior och senior pga pandemin som medförde inställda läger och tävlingar. Detta 
överskott som under 2020 var avsatt för tävlingsverksamhet föreslås användas till inköp av 
K2 enligt inför paddlingssäsong 2021. 

Alt 2: Utnyttja att våra tävlingsaktiva hade en framgångsrik säsong 2020 då ungdom, 
juniorer, senior och veteran tillsammans tog 1 st WC medalj samt 21 st SM‐medaljer och 
kontakta företag för sponsring. 

Alt 3: Söka bidrag via SISU Värmland för ”Ny syn på träning och tävling”, Strategi 2025 
”Utveckling av barn‐ och ungdomsidrott med fokus på målgruppen 13–20 år” 

 

Styrelsens yttrande över motion 2 
Styrelsen ställer sig bakom inköp av en ny K2’a enligt motionen. Vi ser dock att man behöver 

avyttra någon av befintliga K2’or. 

Vidare så behöver finansieringsfrågan lösas. Av de tre alternativen som motionären föreslår, 

ser vi att alternativ tre är den enda möjliga lösningen. 

  



Motion 3 
Motion till KPK Årsmöte 2021 angående möjlighet att förbättra ventilationen i klubbhusets 

träningslokal. Från Ylva Johansson 

Klubbens träningslokal saknar mekanisk ventilation. 

God ventilation är viktigare nu i rådande pandemi. 

Förslag till åtgärd: 

Göra hål i yttervägg under / vid sidan av fönster i låg höjd över golv på den sida som vätter 

mot vattnet och installera uteluftdon med möjlighet till justering av luftflöde samt galler på 

utsida som hindrar regn, gnagare och fåglar att komma in. 

Placera kanalfläkt med låg ljudnivå och timerstyrning i omkl dam. Timerstyrning med vred 

eller knapp placeras i träningslokal för drifttid 120 minuter 

Göra befintligt hål i vägg mellan träningslokal och omkl dam större för att placera 

frånluftkanal där. Göra befintligt hål i yttervägg omkl dam större så det passar för avluft och 

komplettera med erf. Ytterväggsgaller 

Installera frånluftdon med injusteringsmöjlighet i ny kanal till frånluftsfläkt. Vid behov förses 

ny kanal med ljuddämpare placerad i omkl dam. 

Täta/proppa 2 st befintliga kanaler i tak i träningslokal för att undvika att luft från ”vind i 

kanothall ” med mineralullsisolering dras in i träningslokalen vid drift av fläkt. 

Komplettera befintligt hål i yttervägg i omkl herr med nytt ytterväggsgaller för att hindra 

fåglar från att flyga in. 

För bästa möjliga ventilationseffekt i träningslokalen kan dörr installeras och hållas stängd 

mellan korridor och träningslokal när fläkten/timern är i drift. 

Styrelsens yttrande över motion 3 
God ventilation är viktigt. Men vi står inför en stor investering i ett nytt kanothus och investera i ny 

ventilation kan tyckas onödig. Motionären visar på god kunskap inom ventilation och visar på möjliga 

lösningar. Dock saknar vi uppskattade kostnader och därför måste vi avslå motionen i sin helhet. 

  



Motion 4 
Motion till KPK Årsmöte 2021 angående inköp av snöslunga. Från Ylva Johansson 

Föreslår att klubben köper in snöslunga inför vintern 2021/2022 för att ha en färdig lösning 

på hur snön ska röjas innan den ligger på marken. 

Styrelsens yttrande över motion 4 
Styrelsen avslår motionen i sin helhet. Vi tror att det kan vara svårt att underhålla en 

snöslunga med ideella krafter och få en kontinuitet i skottanded. 

Istället vill vi titta på en lösning där vi får vår parkering plogad via en entreprenör. 

 


