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Ordföranden har ordet

Tog en tur ner till Måsholmen. Första 
veckan i mars och isen ligger fortfarande 
i hela kanalen, solen strålade och jag satt 
en stund på trappan i solen och njöt av 
min medhavda matsäck.  

Kunde inte låta bli att gå in och klap-
pa lite på min kajak som till min stora 
sorg hade ett tunt lager damm som täckte 
hela fören. Denna isiga vinter har inte 
bjudit på någon vinterpaddling. Senaste 
gången jag var ute var på Luciapaddling-
en och då låg hela Stockholm snötäckt 
och isen började lägga sig i kanalen.

 Bara för att isen ligger tjock så går det 
ju inte att försoffa sig helt. Denna vinter 
har bjudit på både längdskidåkning, lång-
färdskridskor, löpning och massor av yoga 
både hemma och en hel månad i Indien. 
Jag känner mig redo för att möta paddel-
säsongen och mitt personliga mål denna 
vår/sommar är att klara av att rolla.

Med lite hjälp från vår klubbkamrat 
Erik Johansson så kan även du träna 
rollning. Håll ögonen på klubbaktiviteter. 
Där kommer Erik att lägga upp ett eller 
flera tillfällen då du har möjlighet att 
prova på att rolla.

Vill du komma ut och paddla så varför 
inte ta en titt på hemsidan. Under fliken 
forum kan du söka efter andra paddel-
sugna klubbkamrater eller hänga med på 
någon aktivitet som annonseras ut där 
eller via maillistan.

Min ambition är att komma igång 
med onsdagspaddlingen i slutet av mars. 
Är du morgonpigg så varför inte hänga 
med isbrytarna som paddlar ut på lörda-
garna. Via forumet ser du vilken tid som 
gäller.

Vill du uppleva skärgården när den är 
som bäst, så kan jag varmt rekommen-
dera Alfs helgpaddling. Vill du veta mer 
så kan du kontakta Alf via mail.

Och så en lite vädjan inför säsongen: 
ta väl hand om våra kajaker och lokaler. 
Lämna aldrig ut koden till grinden och 
släpp inte in obehöriga på Måsholmen. 
Ser du något som behöver åtgärdas så 
kontakta någon i styrelsen om du inte 
själv kan eller har möjlighet att ta hand 
om det.

Ser fram emot att få träffa alla nya och 
gamla medlemmar nere på Måsholmen,

Väl mött, Susanne Sjöholm



FKI Nytt  våren 2011   •  3

Ekonomin i korthet

Sammanställning för FKI Nytt 2011-1
beloppen avrundade

Intäkter 2010 
Årsavgifter                                44 500
Kajakplatser                               23 100
Segelkanotplatser 12 400
Skåp                                         4 900
Inträdesavgifter 30 500
Särskilda avgifter (”böter”)         14 600
Ränteintäkter                                   600
S:a intäkter 130 600
 
Utgifter 2010 
El tele sophämtning                      12 300
Måsholmen underhåll                  104 200
Måsholmen tillbyggnad (bastu) 116 300
Underhåll o inköp av båtmtrl 13 700
Kontorsmateriel, avg. för hemsida    500
Mat vid arb.dagar, aktiviteter 18 100
Porto o kuvert 4 000
FKI-nytt 7 800
Bankavgifter                                1 600
Förbundsavgifter                           6 600
Försäkringar                                  7 500
S:a utgifter 292 600
 
Resultat -162 000

  

Kommentarer från skattmästaren
Det intensiva och kostnadskrävande 
arbetet med att färdigställa bastun och 
med viktiga underhållsarbeten på hus 
och bryggor tilläts ge ett ovanligt stort 
underskott i årets budget. Underhålls-
arbetena var nödvändiga och tillräckligt 
med medel har byggts upp under flera år 
med överskott. Föreningens ekonomi är 
fortsatt god.

För 2011 beräknas intäkter och löpande 
utgifter bli i stort sett oförändrade. Bas-
tubygget är ju avslutat och drar inga nya 
investeringskostnader. Fortsatt underhåll 
av hus och bryggor på Måsholmen be-
räknas kunna hållas inom en budget med 
oförändrade avgifter. 

Styrelsen föreslår till årsmötet att avgif-
terna för 2012 hålls oförändrade.

lennart granat

Försommarfest torsdag 26 maj 
Måsholmen kl.18.00. Välkommen! 

Anmälan till Festkommittén

Välkommen till  
nya medlemmar! 

Staffan Söderström
Agne Lindberg
Wilhelm Wråkhufvud
Mathias Bengtsson
Herbert Hellman
Niklas Högström
Fredrik Månsson
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Årsmöte 16 maj 2010

Alla medlemmar välkomnas till  
årsmöte måndag 16 maj kl. 19.00  
på Måsholmen.
 
 §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,  
  kassör, materialförvaltare samt  
  suppleant.
 §10. Val av två revisorer och två
  suppleanter till dessa.
 §11. Val av förbundsombud.
 §12. Val av funktionärer; arkivarie,
  sektionsledare för paddling resp.
  segling, festkommitté, FKI-redaktör
  webb-redaktör och paddeljour.
 §13. Val av valberedning (tre personer
  varav en sammankallande).
§14.  Fastställande av avgifter för
  kommande år.
 §15. Godkännande av program.
 §16. Motioner.
 §17. Styrelsens förslag till justering av 
  stadgarna
 §18. Övriga frågor.
 §19. Mötet avslutas.

Självklart finns det lite förskaffning  
(förmodligen varmkorv) för dem som  
är intresserade. 

Styrelsens förslag till justering av 
stadgarna

Alla aktiva medlemmar (dvs de som 
nyttjar föreningens tillgångar) skall 
deltaga vid arbetsdagarna ("vårdag" och 
"höstdag") samt göra ett tillsynspass. Det 
gäller även  pensionärer och juniorer, 
undantaget att  juniorer inte behöver göra 
tillsynspass. Att inte deltaga kostar 300 kr 
per gång. För den som är förhindrad att 
deltaga vid arbetsdag gäller att, i samråd 
med styrelsen, göra ett likvärdigt arbete 
vid ett senare tillfälle eller att betala 300 
kr. Se det gärna som "böter" för den som 
uteblivit utan orsak och som en "kom-
pensation" för den som velat men inte 
kunnat deltaga. Dessa avgifter går till att 
betala för arbeten på Måsholmen som vi 
inte kan göra själva.  

Styrelsen föreslår alltså att även den 
som varit förhindrad att deltaga också 
skall betala. För att detta skall vara helt 
enligt stadgarna behövs en mindre änd-
ring i den paragraf som reglerar närvaro 
vid arbetsdagar mm. Den aktuella para-
grafen lyder:

§ 6. ARBETSDAGAR
Varje aktiv medlem som kallas av sty-
relsen, är skyldig att aktivt närvara vid 
arbetsdagar, ut/ och indragningar och 
tillsynspass. Medlem, som utan skälig 
anledning uteblir från arbetsdag eller 
tillsynspass skall erlägga ett vid allmänt 
möte fastställt bötesbelopp.

Här förseslår styrelsen att de tre orden 
som markerats ("utan skälig anledning") 
tas bort i §6.
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Även en 79-åring kan segla B-kanot

Vid 17 års ålder och som silversmedslär-
ling köpte jag min första segelkanot. Det 
var en 3 B nr 26. Med den upptäckte jag 
Mälaren och sedan Stockholms skärgård. 

Det gav många fina minnen med rolig 
segling. Sedan blev det ett uppehåll för 
utbildning till industriformgivare.

Vid 33 år byggde jag min första jolle 
i plywood som följdes av en i plast. Den 
som blev E-jollen så småningom. Några 
roliga år med mycket kappsegling.

Efter det kom havskappsegling som 
gast följt av skärgårdssegling med en 
Sylpe 23 fot och en 26 fotare ritad av 
Håkan Södergren ”Infärno”.

De senaste åren har det varit padd-
ling med havskajak. Så kom Nils-Göran 
Bennich Björkman hem från sitt stora 

äventyr. Vi har känt varandra sedan 
studietiden på Konstfacks skola när vi var 
unga. 

Jag tog kontakt med honom och blev 
inbjuden till en välkomstfest på Ungdo-
marnas Båtbygge. Under kvällen nämnde 
jag att jag kanske skulle avsluta mitt seg-
lande med en segelkanot. Det resulterade 
i att jag fick ta hand om en B-kanot som 
var på väg att skrotas.

Jag blev den äldsta ungdom på UBB! 
En vinter tillsammans med Bennich, 
Nils-Peder och unga båtbyggare blev det. 
En moderniserad B-kanot. Mycket roligt 
och spännande. Jag är mycket imponerad 
av verksamheten på UBB med alldeles för 
små resurser. Jag har hunnit konstatera 
att även en 79-åring kan segla B-kanot.
Jan Ostwald

Du har säkert sett den fina gula B-kanoten på  
FKI. Jan Ostwald berättar hur den blev hans.
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Vårdagen 9 april

Pristagare
På höstmötet den 20 oktober 2010 ärades 
följande medlemmar med utmärkelser: 

FKI-hornet (till vinnaren av FKI-hornet): 
Nils Bennich Björkman 
Finhyveln (till bästa renoveringsarbete): 
Jan Ostvald
Kalmarnyckeln (framgångsrikaste 
kappseglare): 
Johan Elfström
Lättvindsblocket (flitigaste paddlare): 
Erik Johansson

Startar kl 9:00 för seglare och kl 10:00 för paddlare – detta för att seglarna då hinner 
tömma huset på segelkanoter och underlätta indragningen av kajaker. Kom i tid. Det 
finns fika 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 motto: ännu effektivare och trevligare än förra året! 
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. 
Vårens arbetsgrupper och kontaktpersoner:
Huset – byggnad ute: Dag Wisaeus 
Huset – inne, städ: Lena Eliasson
Trädgård: Håkan Lindström
Utemöbler: Michael Nordh     
Brygg & Ramp: Anders Strömberg
Motorbåten: Daniel Johansson 
Lånekajaker: Fredrik Jonsson   
Samordnare segelkanoter: Rikard Pruzelius

Johan Elfström, årets framgångsrikaste 
kappseglare. Foto: Lennart Granat 

FKI:s Luciapaddling gick av stapeln 
en strålande vacker vinterdag. Vid 
Beckholmens kanal tvingades vi kryssa 
bland isflaken som precis började 
lägga sig. Efter en härlig paddeltur var 
mottagandet varmt på FKI:s brygga 
av en välkomnande festkommitté som 
bjöd på glögg, lussebullar och kaffe. En 
lysande tradition som vi redan nu ser 
fram emot igen!
Linda Sandgren

Luciapaddling i solsken

Köksrenoverare sökes!
Styrelsen planerar en renovering 
av köket under våren. Till det 
behövs 4-6 personer som 
kan byta uppgiften mot årets 
tillsynspass. Är du intresserad? 
Hör av dig till Rickard Prüzelius, 
rikard@pruzelius.se
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Kontaktpersoner och avgifter

Avgifter 2011. Betala senast 30 april 2011. Plusgiro 508 42-4  

   Senior (20–65 år) Pensionär (> 65 år) Junior (t.o.m. 19 år)

Inträdesavgift 1100 kr 1100 kr 0 kr

Årsavgift 200 kr 60 kr 60 kr

Kajakplats 500 kr 500 kr 200 kr

Sommarpl. segelk. 400 kr 400 kr 200 kr

Vinterpl. segelk. 450 kr 450 kr 200 kr

•  Medlem som inte betalat före 30 april 2011 debiteras förseningsavgift på 50 kr.
•  Medlem som ej betalat föregående års avgifter anses ha utträtt ur föreningen.
•  Straffavgift per varje utebliven arbetsplikt (vårdag, höstdag och ett obligatoriskt 

tillsynspass) är 300 kr.

Styrelse

Ordförande: Susanne Sjöholm
susanne.sjoholm@comhem.se
0708-402150
Rörstrandsgatan 14  
113 40 Stockholm

Sekreterare: Linda Sandgren
linda@lindasandgren.com
0703-335722
Kalmgatan 13 b  
121 45 Johanneshov

Kassör: Lennart Granat
lennart.granat@gmail.com
skriv FKI först i meddelanderaden 
08-540 628 70 
Vitfåravägen 48  
184 61 Åkersberga  

Hamnmästare: Erik Dahlman
erik.dahlman@diversey.com
0708-109066 
Ruddammsvägen 29 
114 21 Stockholm  

Materialförvaltare: Ove Jansson
ove.jansson@live.se
070-7481008.
Maria Prästgårdsgata 37  
118 52 Stockholm  

Suppleant: Per Gedin
per.gedin@orthocenter.se
08-7605911
Gränsvägen 73, 162 70 Vällingby

Sektionsledare Paddling– 
Långfärd: Alf Glückman
alf.gluckman@moncura.se
08-24 91 06

Bergsgatan 17  
112 28 Stockholm

Sektionsledare Paddling–Motion:
Susanne Sjöholm 
susanne.sjoholm@comhem.se
0708-402150
Rörstrandsgatan 14 
113 40 Stockholm 

Sektionsledare Segling:  
Rikard Prüzelius
rikard@pruzelius.se
070-833 51 15
Cellovägen 2, 136 75 Haninge

Erik Dahlman 0708-109066 
erik.dahlman@diversey.com
Ruddammsvägen 29 
114 21 Stockholm

Föreningen för Kanotidrott 
Måsholmen Stockholm  
tel. 08-661 34 03 
www.fki.se

FKI Nytt 
Redaktör & layout: Linda Sandgren
Sänd dina FKI Nytt-bidrag till  
redaktören eller till styrelsen!

Funktionärer
Revisorer Bengt Andersson 08-645 15 87,  
 Rolf Knutsson 
Revisorsuppl. Göran Hindemark 070-377 66 79,  
 Leif Lundgren 
Arkivarie Bengt Andersson 08-645 15 87
Festkommitté Anders Halfwordson 070-820 64 59,  
 Jesper Hedlund, Barbro Hedlund  
Paddelkanotjour Allan Abrahamsson, 08-24 62 37,  
 Johan Naumburg, Ulf Wickbom
Valberedning Dag Wisæus 08-10 35 89,  
 Bengt Andersson, Birgitta Bolleman 
Webbmaster Christian Poignant, 0707-36 86 01,  
 christian@poignant.se

OBS!
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