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å var det åter vår i luften. Den höst 
som snarast kändes pågå fram till mit-

ten av februari har förbytts i allt ljusare 
morgnar ackompanjerade av koltrastens 
sång. Våren har som alla årstider sitt, men 
när ljuset och värmen kom-
mer... då är det tid att må.

Och med det vankas en 
ny säsong för oss i FKI och 
på Måsholmen. Med start 
på vårdagen ser vi fram 
emot ännu ett år av seg-
ling, paddling liksom an-
dra aktiviteter härute. Prioriterat för sä-
songen är takarbeten på klubbhuset och 
upprustning av bryggorna, framför allt 
ramper och flytbryggan för iläggning av 
kajaker. Styrelsen har arbetat med dessa 
frågor under vintern och har ambitio-
nen att dessa projekt skall färdigställas 
under säsongen. 

På aktivitetssidan har vi förutom de 
sedvanliga aktiviteterna i kalendariet tänkt 
att även i år samlas på onsdagskvällarna 
från och med den 20:e maj till den 24:e 
juni för gemensamma aktiviteter, vilka 
den sista onsdagen avslutas med som-
marfest på Måsholmen. Mer information 
kommer att läggas ut på hemsidan liksom 

Ordföranden har ordet

D u 
g l ö m -
mer väl 
inte...

a t t 
göra en 
notering 
i pär-

på Facebook. 
De senaste årens föryngring av förening-

ens låneflotta av kajaker ser ut att ha fallit 
väl ut. Samliga kajaker nyttjas och sam-
mansättningen av beståndet känns vara 

bra anpassad utifrån efter-
frågan. Viktigt att poängtera 
är än en gång att lämna till-
baka kajakerna som du vill 
finna dem: rena, urtorkade 
och framför allt i gott skick. 
Har något gått sönder eller 
som du upptäckt behöver ses 

till är det viktigt att det rapporteras till till-
synsgruppen, till vilken kontaktuppgifter 
finns anslagna på tavlorna vid loggboken 
för lånekajakerna. Görs inte det blir kaja-
kerna lätt liggande utan åtgärd.

Lite längre fram i tidningen kom-
mer några rader om förtydliganden av 
regler. Bland annat har styrelsen beslu-
tat att justera lite i medlemmarnas till-
synsplikt på holmen vilken gäller mellan 
vår- och höstdag. Hjälps vi åt blir det 
så mycket lättare att alltid mötas av ett 
välkomnande Måsholmen.

Så, välkomna ut till en ny säsong!
Erik Johansson

ordförande FKI
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T f redaktör FKI-Nytt: Andreas Hedfors, 0707-292 492,  andreas@hedfors.info

S
”

takarbeten på 
klubbhuset och 
upprustning av 
bryggorna
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Vårdag / Medlemsfrågan

Snart är vårdagen äntligen här. Lör-
dag den 25 april ses vi på Måshol-
men. Som vanligt är solsken beställt 
så dagen kommer att bli underbar.

Morgonfika serveras från kl 08.30. Seg-
larna och bryggruppen startar med
utdragningen och iläggningen kl 09.00 
övriga kl 10.00 och vi slutar när vi
är klara.

På vårdagen ska vi försöka få allt 
gjort, reparationer etc. som planerades 
på höstdagen. Varje arbetsgrupp har en 

kontaktperson – kontakta gärna varan-
dra och kolla upp ert planerade arbete 
från höstdagen.

Allt material som ni behöver köper ni 
själva in i förväg. Behöver ni större sum-
mor för era inköp så hör av er till styrel-
sen. Kassören kommer att finnas på plats 
och tar emot alla kvitton. 

Har ni några funderingar så hör gärna 
av er.

Välkomna! 
Hamnmästare Erik Dahlman

Säsongen kan börja: Vårdag den 25 april!

Hur går det egentligen till att logga in på 
föreningens internetsidor FKI.se? Och vad 
är överhuvudtaget syftet med att som med-
lem ta sig in där?

Föreningen för Kanot-Idrott har ingen in-
dividuell inloggning och till exempel det 
populära forumet når man utan att vara 
inloggad. Om du skickar din mejladress till 

info@fki.se så skickar dock webmaster dig 
de gemensamma inloggningsuppgifterna 
som alla medlemmar kan logga in med. På 
de interna sidorna kan du hitta FKI-nytt, 
protokoll och lite annat.

Har du också frågor du fnulat på men 
inte riktigt vågat ta upp på höst- eller 
vårdagarna? Känner du dig ensam som 
ny medlem? Eller vill du bara ge beröm? 
Se kontaktuppgifter på sid 7!

Medlemsfrågan
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och öka deras möjlighet att nyttja kaja-
kerna i låneflottan.

Arbetsplikt
Arbetsplikt gäller för samtliga medlem-
mar i FKI vid vårdag, höstdag samt ett 
tillsynspass. För dem som hyr skåp el-
ler kajakplats samt för dem som nyttjar 
lånekajakerna vid fler än tre tillfällen 

under ett kalenderår utgår 
en avgift om 300 kronor för 
vart och ett av dessa plikt-
tillfällen som ej genomförs. 
Debitering sker samtidigt 
med avisering av årsavgift 

kommande år.

Tillsynspass
Tidigare har gällt att tillsyn skall uföras 
kvällstid för att vi ska ha en viss över-
vakning på Måsholmen under denna 
tid. Under de senaste säsongerna har det 
dock blivit allt glesare mellan tillsyns-
passen. Viktigt är dock att dessa pass ge-
nomförs och att framför allt det under-
håll och den skötsel som ingår i passen 
utförs för att vi gemensamt på ett enkelt 
sätt ska kunna hålla holmen och huset i 
ett gott skick. 

Vi har därför beslutat att prioritera 
upp att skötseln genomförs och prio-
ritera ned vakten om kvällen. Tillsyns-
passen är från och med denna säsong 
därmed okej att genomföra oberoende 
av om det är morgon, middag eller 
kväll. Exempelvis i samband med att 
du ändå är på Måsholmen för att segla 
eller paddla. 

Styrelsen

allt glesare 
mellan till-
synspassen

Beslut och förtydliganden

Under året har styrelsen haft anledning 
att se över ett par av de regler som gäl-
ler i föreningen. Här är en kort sam-
manställning av de beslut som fattats 
liksom förtydligande av sedan tidigare 
fattade beslut.

Medföljande kamrater
Som medlemmar i FKI har vi möjlighet 
att ta med kamrater som ej 
är medlemmar i föreningen 
och låta dem vid dessa till-
fällen nyttja föreningens 
lånekajaker. Med ett ökat 
tryck på låneflottan från 
föreningens medlemmar har styrelsen nu 
beslutat att högst två medföljande kam-
rater vid varje tillfälle får låna kajaker på 
detta sätt. Detta vare sig medlemmen 
nyttjar egen kajak eller en i låneflottan. 
Avsikten är att prioritera medlemmarna 
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Tillsyn von oben? Nu även dagtid.

takarbeten på klubbhuset och upprust-
ning av bryggorna

”

15-1k.indd   4 2015-04-14   23:07



FKI-Nytt våren 2015   •  5

Foton nu och då

Den kalla årstiden 2014-2015 bäddade in Måsholmen i både snö och högt vatten.

Snart 110 år tidigare trotsade mannen i vitt, ”sjukgymnasten och vegetarianen” Gustaf 
Nordin, både oväder och holländska isar på sin paddelfärd Stockholm-Paris. Kanoten var 
ritad och byggd av mannen till höger, J. E. Carendi, i Norrköping och hade ett hjälpsegel 
på tre kvadratmeter. Nordin fick jobb i Paris och blev kvar där.
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Kom till årsmötet den 18 maj

OBS!

FKI-regattan 31/8. Låne-B-kanoten regerar.

Årsmöte i FKI stundar måndagen den 
18 maj kl 19-21 å Måsholmen. Detta 
är ditt tillfälle att påverka och förbättra 
en av världens äldsta och främsta kanot-
idrottsliga föreningar!

 §1.  Mötet öppnas.

 §2.  Är årsmötet behörigen utlyst?

 §3.  Val av ordförande och sekreterare 
för mötet.

 §4.  Val av två justeringsmän att jämte 
mötesordförande justera protokollet.

 §5.  Val av två rösträknare.

 §6.  Fastställande av dagordning.

 §7.  Styrelse- och revisionsberättelse.

 §8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 §9.  Val av styrelseledamöter: 
• Ordförande
• Kassör
• Materialförvaltare
• Suppleanter

§10. Val av två revisorer och två supple-
anter för dessa.

§11. Val av förbundsombud.

§12. Val av funktionärer:
• Arkivarie
• Sektionsledare paddling
• Sektionsledare segling
• Festkommitté
• Redaktör FKI-nytt samt biträdande 
redaktör
• Webbredaktör
• Paddeljour

§13. Val av valberedning.

§14. Fastställande av avgifter för kom-
mande år.

§15. Godkännande av program.

§16. Motioner

§17. Övriga frågor.

§18. Mötet avslutas.
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Mycken kunskap finns på vår hemsida 
www.fki.se. Missa inte forumet. Vid be-
hov kontakta info@fki.se eller:
Ordförande Erik Johansson, erik.hem-
maro@gmail.com, 070-324 22 91

Kassörsrapport / Formalia

Avgifter 2015. Plusgiro 508 42-4 . Avgift skall vara FKI tillhanda senast 15 maj.

 Senior (20–65 år) Pensionär (65-111 år) Junior (0-19 år)

Inträdesavgift 1 100 kr 1 100 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

•  Befintlig medlem som inte betalar i tid ska även betala en förseningsavgift på 50 kr.
•  Medlem som ej betalat föregående års avgifter anses ha utträtt ur föreningen.
•  Avgift för varje utebliven arbetsplikt (vårdag, höstdag och tillsynspass) är 300 kr. Gäller 

alla aktiva, även pensionärer och (utan tillsynspass) juniorer. Gäller oavsett orsak.
•  Som aktiva räknas bland annat de som har kajak- eller segelkanotplats eller 

använder lånekajak.

OBS!

Sekreterare Stephane Pleijel, stephane.
pleijel@nova.se, 070-880 72 72
Kassör Lennart Granat, lennart.granat@
gmail.com, 08-540 628 70 
Hamnmästare Erik Dahlman, 
erik.k.dahlman@gmail.com, 070-810 90 66

Rapport 15/01LG: Pluring i durken
Även 2014 gick vi med överskott (cir-
ka 30 kkr) till och med efter inköp av 
två lånekajaker. 

Flera omfattande arbeten står nu på 
tur – bland annat renovering av tak och 
kök. Vi räknar med att bekosta detta med 
medel från en uppbyggd buffert tillsam-
mans med förväntat överskott 2015 och
eventuellt 2016. 

Sett över många år är alltså ut-
gifter och inkomster i ba-
lans även med större reno-
veringar inräknade. Utöver 
detta har vi en grundbuffert för ovän-
tade utgifter.

Föreningen för Kanot-Idrott

För närvarande är det därmed inte be-
fogat att öka avgifterna till föreningen.  
Årsavgiften för pensionärer behöver dock 
justeras för att bli kompatibel med den 
för seniorer och i alla fall överskrida den 

avgift som föreningen i sin tur beta-
lar till Kanotförbundet.

Styrelsen kommer 
att föreslå årsmötet att  
avgifterna för 2016 blir 

oförändrade med un-
dantag för årsavgift 
pensionär som höjs 

till 100 kr.
Lennart Granat

kassör
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