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Styrelsen för Kajakklubben Eskimå avger härmed följande verksamhetsberättelse för verk-

samhetsåret 1/1-2017 – 31/12-2017. 

 

Styrelsesammansättning: Ordförande Anders Velin 

V. Ordförande Peter Oderbrink 

Sekreterare Anna Sander 

Kassör Lars-Olov Svensson 

 Övrig ledamot Clas Nilsson 

Övrig ledamot Anders Westerberg 

Övrig ledamot Jan Berglund 

 

 

Mötesverksamhet: Under året har styrelsemöten hållits månadsvis med undantag 

för juli månad. Dessutom har styrelsemedlemmar deltagit i pla-

neringsmöten för klubbens olika verksamheter. 

 

Medlemmar: Antalet medlemmar har under 2017 varit 434st (468st -2016), 

nu har vi minskat med 34 medlemmar och måste nu måste vi 

jobba med att få fler medlemmar till Eskimå.  

 

Kvinnor 0-6 år 2 (3)

 7-20 år 78 (87) 

 21-25 år 14 (16) 

 26 => 104 (118) 

 Summa: 198 (224) 

 

Män 0-6 år 1 (1)

 7-20 år 75 (77)

 21-25 år 18 (18) 

 26 => 142 (148) 

 Summa: 236 (244) 
   

 

 

Anläggning/Material: Reparationsarbeten vi prioriterat under året är fortsatt underhåll 

av fastigheter (detta kommer att fortsätta under 2018) samt 

bryggorna samt slutfört byggandet av roddförvaringsskjul för att 

skapa mer kajakplatser för besättningskajaker.  

 

 
Hemsida: Föreningen har en officiell hemsida på http://kkeskima.se/ samt 

facebook sidor. Så leta reda på dessa och nyttja dessa så ni 

håller er uppdaterade.  

http://kkeskima.se/
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Tävlingsresultat: Många fina resultat har nåtts av klubbens medlemmar under 

året. I verksamhetsberättelsen för tävlingsgruppen finns mer 

resultat. 

 

 

Ekonomi: Årets ekonomi har varit knaper och på inkomstsidan positivt 

tack vare flera skolverksamheter, Karlskrona Skärgårdsfest, 

SUP SM, klädförsäljning (Newbody och Ullmax), 

kryddförsäljning, företagsaktiviteter, uthyrningsverksamhet 

mm. Stora kostnader under året för materielinköp, underhåll, 

landslagsuppdrag etc. En stor kostnad för 2018 är inköp av 

ersättning för K4:an som kvaddades under transport till SM 

(påkörd av lastbil under transport). 

 

Övrigt: Styrelsen vill till sist tacka för det gångna årets arbete och önska 

fortsatt fina tävlingsresultat och många sköna paddelturer i 

Karlskronas vackra skärgård även under nästa år. 

 

 
 

 

 

Anders Velin Anna Sander   

 

 

 

 

Peter Oderbrink Lars-Olov Svensson  

 

 

 

 

Clas Nilsson Anders Westerberg 

 

 

 

Jan Berglund 

 

 


