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Vårdagen lördag 14 april
Vårmötet måndag 7 maj

23 april – Sista inbetalningsdag 
för medlems- och andra avgifter!
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Föreningen för Kanotidrott 
Måsholmen Stockholm  
tel 08/661 34 03, www.fki.se
Postgiro: 508 42-4

Sänd dina FKI NYTT-bidrag 
till styrelsen eller redaktören

Sökes: FKI-Krönikör
Svenska Seglarförbundets historiska
utskott inbjuder FKI (och andra kanot-/
seglarklubbar runt om i landet) att med-
verka i Årsbok för Stockholms Idrotts-
historiska förening. Varje klubb får dis-
ponera 8–10 sidor. 

Är du intresserad att skriva om FKI
finns det mycket material att gå igenom
hos vår arkivarie Bengt Andersson. Det
finns en jubileumsskrift som utgav vid
25-årsjubileet och en när FKI fyllde 50
år. Därefter har det varit glest mellan
publikationerna och FKI behöver verk-
ligen uppdatera sin historieskrivning.

Tidplanen är att ha färdiga manus 
sommaren 2008 och boken beräknas gå
i tryck 2008/2009. Men först måste pro-
jektet sjösättas och det sker i april 2007.
Är du intresserad hör av dig till någon i
styrelsen senast 8 april. Senast 10 april
vill Seglarförbundets historiska utskott
ha besked om FKI kommer medverka
eller ej. Ta chansen – FKI behöver verk-
ligen en krönikör!

Agenda årsmöte 7 maj 2007
§ 1. Mötet öppnas.
§ 2. Är årsmötet behörigt utlyst?
§ 3. Val av ordförande och sekreterare 

för årsmötet.
§ 4. Val av två justeringsmän att jämte 

ordförande justera protokollet.
§ 5. Val av två rösträknare.
§ 6. Fastställande av dagordningen.
§ 7. Styrelse- och revisionsberättelse.
§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 9. Val av styrelseledamöter: 

Ordförande, hamnmästare, material
mästare samt suppleant. 

§ 10. Val av två revisorer och två 
suppleanter till dessa.

§ 11. Val av förbundsombud.
§ 12. Val av fuktionärer; arkivarie, 

sektionsledare för paddling resp. 
segling, festkommitté, FKI redaktör 
samt webb-redaktör.

§ 13. Val av valberedning (tre personer 
varav en sammankallande).

§ 14. Avsättning till reservfonden och 
fastställande av avgifter för 
kommande år.

§ 15. Fördelning av sommarplatser.
§ 16. Fastställande av program.
§ 17. Motioner.
§ 18. Övriga frågor.
§ 19. Utdelning av priser.
§ 20. Mötet avslutas.

OBS! Du ska betala 
medlems avgiften 
senast 23 april 2007.



Intäkter 2006, kr    

Årsavgifter 30 730
Kajakplatser 21 300
Hamnplatser 4 600
Vinterplatser 4 900
Skåp 3 200
Inträdesavgifter 26 600
Särskilda avgifter (”böter”) 3 950
Avgifter avs. 2005 5 400
Avgifter avs. 2007 60   
Särskilda avgifter avs. 2005 15 100
Hyresintäkter  (kajakhyror) 1 600
Övriga intäkter 13 450                
Erhållna bidrag minus återbet. 460        
Ränteintäkter 683

S:a intäkter 132 033
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Ekonomin är fortfarande god

Kostnader 2006, kr 

El, tele, sophämtning 8 109
Måsholmen underhåll 9 832 
Måsholmen tillbyggnad (”bastu”) 4 321
Reparation efter 

inbrott/skadegörelse 36 250
Underhåll på båtar och 

inventarier 1 389
Kontorsmateriel, porto o.adm. 2 130
FKI-nytt 7 580
Möten & fester, uppvaktning 977
Försäkringar 8 328
Förbundsavgifter 5 000
Avgifter för plusgirot 1 007

S:a kostnader 84 923

Resultat efter intäkter och kostnader                         + 47 110 kr                 

Tillgångar (kapital och fordringar) minus skulder 267 593 kr
Varav 101 574 kr i reservfonden som byggs upp av anmälningsavgifter 
och endast får disponeras efter årsmötesbeslut.

Har du några frågor 
eller vill ta upp något som berör vår ekonomi kan du alltid höra av dig till styrelsen.
Annars har du möjlig heten den 7 maj 2007, kl. 19.00. Välkommen!

Både intäkter och utgifter var högre än under föregående år.
På plussidan räknas inträdesavgifterna från ovanligt många
nya medlemmar och inkomster från kajaklotteriet. På minus-
sidan syns kostnaderna för att röja upp efter skador i samband
med inbrott. För 2007 beräknas inkomsterna bli lägre och
kostnaderna stiga för att avsluta tillbyggnationen.

Inbetalda böter blir lägre vid bara två arbetsdagar och
andelen närvarande verkar stiga – en positiv utveckling tycker
styrelsen som tar med detta i  budgetplanen. Skadegörelse och
inbrott har redan förekommit men förhoppningsvis blir denna
post inte lika stor under detta år. Avgifterna under år 2008

(som skall beslutas vid årsmötet) kan, enligt styrelsens bedömning, i princip behållas
oförändrade för att ge balans mellan intäkter och utgifter.
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FKI är Sveriges äldsta
kanotförening. Vi bilda-

des i december år 1900. Vårt första
klubbhus delade vi med Stockholms
Roddförening vid stranden av Djurgårds-
brunnsviken, ungefär där Diplomatstaden
ligger idag. Inför OS 1912 blev vi
”deporterade” till Måsholmen. Under
tävlingarna skulle Olympiska kommittén
för rodd disponera den plats där vårt
dåvarande klubbhus låg.

För att underhålla huset och sköta
föreningens angelägenheter krävs en
engagerad styrelse som brinner inför
uppgiften att föra FKI:s traditioner vida-
re och att bevara och utveckla vår unika
miljö på Måsholmen. Vill Du vara med
och dela detta trevliga ansvar har Du
chansen nu. 

Nya styrelseledamöter 
och funktionärer

FKI:s ordförande Johan Naumburg och
hamnmästaren Manne Eriksson avgår
och valberedningen söker nu deras efter-
trädare. Eventuellt behöver föreningen
dessutom en ny materialförvaltare.
Posterna väljs normalt för en period av
två år. Eftersom hamnmästaren avgår i
förtid ska dock den nya hamnmästaren
endast väljas för ett år tills en ordinarie
hamnmästare väljs för två år på vårmö-
tet 2008. Dessutom behövs tre nya funk-
tionärer, en redaktör för FKI-Nytt och

Inför årsmötet 2007

nya ledare för segel- och paddelsek-
tionerna. Funktionärerna väljs för ett år
i taget.

Styrelseledamöter och funktionärer
ska tillträda på kommande vårmöte.

Ordföranden ska leda och fördela 
arbetet för styrelse-, års- och höstmöten
i enlighet med föreningens stadgar.
Ordföranden ska även värna om före-
ningens framtida utveckling inom padd-
ling och segling samt se till att våra
anläggningar på Måsholmen underhålls
och utvecklas. Till sin hjälp har ord-
föranden förutom styrelsen ett antal
arbetsgrupper, bl.a. fastighetsgruppen,
bryggruppen och trädgårdsgruppen. 

Hamnmästaren ansvarar för skötsel
och underhåll av föreningens hamnom-
råde. Dessutom ingår det i uppdraget att
ansvara för arbetsdagarna och att förde-
la tillsynspass. 

Materialförvaltaren ansvarar för
underhåll och skötsel av vårt klubbhus.

Om Du vill veta mer om styrelseleda-
möternas och funktionärernas arbets-
uppgifter, ring FKI:s ordförande Johan
Naumburg, tel 667 33 08 eller 
070-667 33 08.

Om Du vill ställa upp som kandidat,
maila till någon i valnämnden senast den
13 april. 

Var med och förvalta ett kulturarv!



Rapport från Bastuturedarna

Valberedningens ledamöter:

Birgitta Bolleman, 
e-post: birgitta@fagerholm.org

Bengt Andersson, 
e-post: bengt.andersson@systecon.se

Dag Wisæus, sammankallande, 
e-post: dag.wisaeus@vattenfall.com
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På höstmötet restes frågan om vi ska
bygga färdigt bastun eller om vi ska
hitta en alternativ lösning. Birgitta, Alf,
Per och Johan fick uppdraget att arbeta
fram ett förslag till årsmötet.

Bastutillbyggnaden startades för att
främja klubbens då aktiva ungdoms-
verksamhet. Tiderna förändras och idag
finns ingen ungdomsverksamhet.

Så här har vi tänkt: 
Grunden för vårt förslag är att husdelen
av bastubygget ska fullbordas och bastu-
bygget ska delas in i två separata, tydli-
ga etapper med delmål enligt följande:

Etapp 1:
• De två omklädningsrummen, de två

duschutrymmena och toaletten fär-
digställs. Bastuutrymmet färdigställs
till en nivå utan bastuaggregat och
lavar. 

• Utvändigt byggs en trappa, ev. kan
husgrunden behöva förstärkas vid de
yttre plintarna.

När Etapp 1 är klart sker en allmän
omröstning, då beslut tas för vilket av
Etapp 2 alternativ som ska genomföras.

Etapp 2:
Alternativ 1 använder tillbyggnaden som
det var tänkt från början, som bastu med
dusch och omklädningsrum. Bastun inreds
med bastuaggregat och lavar. Användning-
en begränsas dock av att det inte finns
något vatten mellan Höstdagen och Vår-
dagen (okt–april).

Alternativ 2 påverkar användningen av
hela klubbhuset, både den ursprungliga
delen och bastutillbyggnaden enligt följan-
de: 
a) Omklädningsrummet med två duschar

blir ett gemensamt omklädningsrum.
b) Det andra omklädningsrummet görs i

ordning för förvaring av segelutrust-
ning, roder, centerbord samt utrustas
med hissanordning för att torka segel.

c) Användningen av det tilltänkta bastu-
rummet är oklart, skulle kunna använ-
das som arbetsplats för styrelse och
funktionärer. 

d) I ursprungsbyggnaden byggs den gamla
segeltorken om för 15–20 sommar
kanotplatser.

e) Vintertid kan omklädningsrummet som
alltid kommer att vara uppvärmt att
utrustas med utrustning för möjlighet
till fika.

För att få bastugruppens rapport hållbar
kommer en aktivitetsplan samt en budget
för återstående investeringar att presente-
ras på årsmötet.  

Har du frågor eller idéer ska du inte
dra dig för att ringa någon av oss.

Birgitta Bolleman 0707-483 818, Alf
Glückman 073-202 0883  
Per Lundin 0706-704 436, Johan
Naumburg 070-667 3308



Höstdagen 2006
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Jesper Hedlund (av misstag felidentifierad i
förra FKI-Nytt) utgör halva festkommittén.
Här är han laddad med krovbröd. Till vår-
festen blir det annan meny – läs på sid. 10. 

Fiskarfänge – eller konsten att laga en 
kajaks mer svåråtkomliga utrymmen.

Det såg ut som han fiskade genom ett hål i
skrovet – men så var det inte. Det var en fif-
fig lösning att få en skarvbit att fastna på
insidan av skottet med hjälp av fiskelina och
varmluftspistolsuppvärmt lim. Sedan var det
bara att spackla med Plastic Padding och
mikrofiber som vanligt. Robert Sundberg
fiskade och Bengt Fridmark var som sagt
inte ensam om att bli lite imponerad. 

Det är alltid mer jobb att dra in segel-
kanoterna – men det är tur att de är färre
än kajakerna. I lyfttagen Lennart Granath,
Rickard Prüzelius m.fl.



Vårdagen 2007

7 • Vår 2007 • FKI Nytt

VÅRDAGEN 14 april startar kl 900 –
både paddlare och seglare börjar sam-
tidigt! Kom i tid för du ska hinna anmä-
la dig och få dina adressuppgifter kon-
trollerade före kl. 9.00! Det finns fralla
och kaffe/te från kl. 8.30.

Det kommer som vanligt att finnas
arbetslistor och material framme. För er
som är med i speciella arbetsgrupper
gäller de uppgifter som ni sins emellan
kommit överens om. Årets motot: ännu
effektivare än förr!

Utebliven närvaro
Som alla vet ska samtliga aktiva, dvs. 
de som nyttjar föreningens lokaler och
kanoter, närvara vid arbetsdagen. Att
inte närvara kostar 300 kr, dessutom 
riskerar du att inte få någon sommar-
plats för din kanot/kajak. För att und-
vika det senare måste du  sända en
representant som kan ta till vara dina
intressen och arbeta för dig.

Vårdagens arbetsgrupper
Huset: Yngve Redling (070-519 32 55),
Alf Glückman och Dag Wisæus.
Trädgård: Allan Abrahamsson och 
Anna Ulgemo (070-211 56 88).
Trädgårdsmöbler: Malin Hesselgren
(070-716 88 79), Malin Wisæus, 
Anders Rössel, Tomas Olsson och 
Jesper Bremme. Flytramper: Alf Norman
(070-300 0228), Anders Strömberg och
Charles Nylander. Följebåten: Daniel
Johansson (070-794 46 01) och Staffan
Sjöling. Lånekajaker: Christian Poignant
(070-736 86 01), Fredrik Wrangel och
Bengt Fridmark.

Förhoppningsvis sista året med oreda och
Christian Poignant m.fl slipper kröka ryggen.

Oväntat besök. Sven-Erik Lindström som
är en av FKIs tiotal ”ständiga medlemmar” 
(dvs. en som gick med före 1960) dök
upp på arbetsdagen. Trevligt och informa-
tivt för oss som tillfälle att prata med
honom. Med sig hade han en gedigen
klippbok om sig egen och FKIs verk-
samhet. En guldgruva för en historiker!



Vrakpaddling
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Ett lite udda utskott av  paddlingens
discipliner. Det är en obskyr verk-
samhet som försiggår där vi minst
anar det, och utförs av särlingar
med svaghet för upplösning och
förfall.

De tycks vara udda och undanglidande
psyken som ser skönheten i kaos istället
för ordning, som söker dystopin framför
utopin och odlar ett ”fin du siecle”
– temprament mitt bland oss frilufts-
älskande och alldeles sunda kajakister.

Under sken av harmlös turpaddling
snokar de runt i varje liten undangömd

vik och hamnbassäng, och med en blod-
hunds osvikliga vittring finner de sina
mål – Vraken.

Där stannar de långa stunder, fros-
sande i förgänglighet, skeppsmask och
rostiga stålskrov.

Jag har här, i rent studiesyfte, samlat
ett antal objekt, som tycks attrahera
deras märkliga sinnelag. Några så nära
FKI:s hemmavatten som i Svindersviken,
andra i Mälaren kring Kungshatt, inte
långt från Drottningholm. Med lite tur
så hittar ni dem själva. – Vrakpaddlarna
alltså

CHRISTIAN POIGNANT
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www.FKI.se
Du missar väl inte hemsidan!
Håll dig informerad om vad 
som händer i FKI. Turer, 
genomförda och kommande 
… och mycket mer!

Koden till grinden: xxxx

Medlemmar
FKI välkomnar nya medlemmar: 

Bertil Carlsson, Anders Bäckström, 
Per Lundin, Kerstin Rendahl, 

Björn Söderström, Carl Unander-Scharin, 
Martin Zachrisson och Petter Holmberg.

Hedersmedlemmar i FKI: 
Ragnar Boman, inträde 1949.

Nils-Göran Bennich-Björkman, inträde 1966.
Gunnar Edgren, inträde 1968.

Rolf Holmström, inträde 1987.

Vi kommer att avnjuta den sedvanliga
försommarmenyn:

Fördrink med tilltugg
Entrecôte med potatissallad och 

till det ett gott vin eller öl 
Tårta med kaffe eller te

130 kronor om Du dricker alkohol och 
100 kronor om Du dricker alkoholfritt.
Pengarna betalar du i jämna pengar vid
entrén.

Värmen är beställd av vädersektionen 
så vi räknar med att sitta utomhus men i
extremfall kan vi alltid ta skydd i vårt fina
klubbhus.

Varmt välkomna! 

hälsar festkommittén genom 
Anders & Jesper

Glöm inte att OSA senast söndagen den 
27 maj per e-mail anders@halfwordson.com 
(eller på telefon 070-5910179 till Jesper). 
Ange:
– vem du är
– hur många ni blir
– om ni önskar öl, vin eller alkoholfritt 

till maten.
– om vegetariskt alternativ önskas

Alla medlemmar, med respektive eller vän, 
hälsas hjärtligt välkomna till årets 

försommarfest på Måsholmen.
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Pg 508 42- 4 Senior* Pensionär* Junior*
20–65 år 66– år 1–19 år

Inträdesavgift 800 800 0
Årsavgift t.o.m. år 3 300 60 60
Årsavgift fr.o.m. år 4 200 60 60
Kajakplats 500 500 200
Sommarplats Segelkanot 400 400 200
Vinterplats Segelkanot 450 450 200
Hyra paddelkanot < 4 timmar 0 0 0
Hyra paddelkanot/dygn 100 100 100
Skåp 100 100 100

• Medlem som inte betalar före 23 april 2007 debiteras förseningsavgift på 50 kr.
• Medlem som ej betalat föregående års avgifter anses ha utträtt 

ur föreningen.
• Straffavgiften per utebliven arbetsplikt, tillsynspass o.d. är 300 kr. 

Avgifter 2007    Pg 508 42-4   

Kontaktpersoner & Avgifter

* Svårt att
förstå?

Junior är du till
och med det år
du fyller 19 år. 
Året du fyller 20
år blir du senior.

Senior är du
från och med
det år du fyller 
20 år till och
med året du
fyller 65 år.

Pensionär blir
du året du fyller
66 år.  

Styrelse
Ordförande Johan Naumburg Lomvägen 199, 192 56 Sollentuna, 08-667 33 08, 

070-667 33 08, johan.naumburg@bredband.net
Sekreterare Göran Hindemark Ryttarvägen 63, 181 41 Lidingö, 08-765 22 85, 

070-377 66 79, göran.hindemark@vattenfall.com
Kassör Lennart Granat Vitfåravägen 48, 184 61 Åkersberga, 08-540 628 70

lennart@misu.su.se OBS! Ange FKI i meddelanderaden!
Hamnmästare Magnus ”Manne” Eriksson Slipgatan 2, 117 39 Stockholm, 0732-092653

magnuse@md.kth.se
Materialförvaltare Göran Helsinges Gränd 6, 111 27 Stockholm
Allan Abrahamsson 08-24 62 37, 070-461 29 48
Sektionsledare 
– Paddling Pär Järild Birger Jarlsgatan 83, 113 56 Stockholm, 

08-16 09 27, 0709-99 49 39, perjar@carnegie.se
– Segling Ditte Hedrenius Ripstigen 8, 170 74 Solna, 

08-27 86 09, ditte.hedrenius@bredband.net 
Suppleant Mats Strömblad Evalundsvägen 188, 138 34 Älta

08-773 16 46, mats.stromblad@if.se

Revisorer Johan Brittner 018-36 38 18 
Revisorsuppleanter Bengt Andersson 08-645 15 87, Gunnar Edgren 
Arkivarie Bengt Andersson 08-645 15 87
Festkommitté Anders Halfwordson 070-820 64 59, Jesper Hedlund  
Paddelkanotjour Allan Abrahamsson, 08-24 62 37
Valberedning Dag Wisæus 08-10 35 89, Birgitta Bolleman, Bengt Andersson 
Mätningsman Johan Elfström 08-771 76 73, Gunnar Edgren, Bengt Dyme 
Webbmaster Magnus Eriksson 073-209 26 53, magnuse@md.kth.se
FKI Nytt Lena Eliasson 08/070-651 25 27, lena@grafiskaspranget.se

Funktionärer



FKI Aktiviteter 2007
Sommarsäsong Paddling och segling, torsdagar 18.00.

Helger/övriga året Utöver FKI-aktivitet, Paddling & segling via webbmail

April Lö 14 VÅRDAGEN 9.00–16.00 Kom i tid, gemensam start för alla 
aktiva. Vi smygstartar kl 8:30 med fralla och kaffe/te, 
gemensam lunch vi 12-tiden samt fika däremellan.

Ti 24 Djurgårdsloppet, deltävling i Stockholmscupen, anmälan till 
johan.naumburg@afconsult.com senast den 21 april.
Info om deltävlingarna se www.motionspaddling.com/träning

Maj Må 7 Årsmöte på FKI, 19.00–21.00.
To 31 Årets gemensamma höjdpunkt: Försommar festen start 18:00,

Föranmälan till festkommittén obligatorisk, utskick kommer via 
mail, anslagstavlan och hemsida; www.fki.se.

OBS! Obligatorisk introduktion för nya medlemmar 
17.00–18.00 Anmälan görs tillsammans med anmälan 
till försommarfesten.

Juni Fr–sö 1–3 Paddelhelg i skärgården, anmälan senast den 31 maj per mail 
till johan.naumburg@afconsult.com 

Augusti To 16 Räddningsövningar och paddelteknik, anmälan obligatoriskt 
senast 12 augusti till johan.naumburg@afconsult.com, som 
genomför övningen, ta med ombyte för du kommer att rädda 
kompisen och bli blöt!

To-lö 16–19 GKF Göteborg ordnar SM i kanotsegling
Lö–sö 18–26 Kanotseglarna SS ordnar KanotSeglarveckan med kappsegling 

och långfärd. Se vidare på www.kanotseglarnsa.se
Datum osäkert Stockholms kanotmaran, individuell anmälan till arrangören.  

September Lö–sö 1–2 FKI-regattan, öppen tävling med inbjudan via hemsida och 
anslag. Sista anmälningsdag 27 augusti.

Fre–Sö 7–9 Höstpaddling; anmälan dig senast den 3 september per mail 
till johan.naumburg@afconsult.com

Lö 29 FKI Hornet. Anmälan senast 26 september till 
lennart@misu.su.se. Se vidare på hemsida

Oktober Må 22 Höstmöte med prisutdelning på FKI, 19.00–21.00.
Lö 27 HÖSTDAGEN 9.00–16.00. Kom i tid, gemensam start för 

alla aktiva. Vi smygstartar kl 8:30 med fralla och kaffe/te, 
gemensam lunch vi 12-tiden samt fika däremellan.

December Sö 15 Luciapaddling; för att inte missa lussebullen anmäler du dig till 
nya paddelsektionsledaren senast den 13 december.

Januari 2008 Ti 1 Nyårspaddling; För att få nyårs-supen anmäler du dig till 
nya paddelsektionsledaren senast den 29 december!


