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Årsmöte 2020 
Styrelsen tog tillsammans med valberedningen beslutet att skjuta upp 2020 års årsmöte från 
november till mars 2021. Årsmötet hölls digitalt den 21 mars med 23 röstberättigade medlemmar.   
 

Medlemsantal 
I klubben fanns under verksamhetsåret totalt 266 medlemmar registrerade. Av dessa var 88 
kvinnor och 178 män.  
 

Sammanträden 
Under verksamhetsåret har 8 styrelsemöten ägt rum på följande datum: 210323, 210413, 210511, 
210615, 210810, 210914, 211021, 211116. 
 

Representation: 
Linköpings Kanotklubb har varit anslutna till följande organisationer: 
 
 Sveriges Riksidrottsförbund 
 Linköpings Idrottsförbund 
 Svenska Kanotförbundet  

Östergötlands Kanotförbund 
Östergötlands Idrottsförbund 

 

  



 

 

Styrelse och förtroendeuppdrag 
Nedan framgår vilka personer som suttit i styrelsen och på förtroendeuppdrag under året. 
 
Ordförande    Elin Ogeman 
Vice ordförande   Edvin Johansson 
Kassör    Anton Ogeman 
Sekreterare    Ingegerd Glimsjö 
Ledamot    Magnus Kviele 
Styrelsesuppleanter   Fredrik Eckerud 

Melker Lindström 

 
Revisorer:    Björn Edlund och extern: Ludvig och Co 
 
Valberedning   Joel Nåbo (sammankallande)  

Johnny Bard 
Viktor Erlandsson 

    
Materialförvaltare  Patrik Gart och Fredrik Follin 
 
Ungdomsansvarig  Arvid Göterdal 
 
Racingsektionen  Edvin Johansson 
  
Kanotpolosektionen   Erik Malmborg  
 
Forspaddlingssektionen   Claes-Göran Storm 
      
Långfärdssektionen   -  

             
Hemside- och Informationsansvarig Arvid Göterdal 
 
Ledarutvecklingsgrupp  Lena Göterdal 

 Maria Swanberg Lindström 
 Magnus Larsson 

  Michael Johansson 
 

  



 

 

Verksamhetsberättelse 2021 
Styrelsen har under året jobbat med följande fem punkter och underpunkter. 
 
Gemenskap inom kanotklubben 

• Nya klubbkläder med en uppdaterad färgprofil har tagits fram 

• En grillkväll för alla förtroendevalda har arrangerats 

• En paddlingskväll för alla klubbmedlemmar med intresse för styrelsearbete har 
arrangerats 

• En motionspaddlingsgrupp har startats upp under hösten 

• Klubbpaddlingar och kurser inom långfärd har erbjudits under året 

• Klubben har varit medarrangörer av Kinda Kanalloppet 2021 
 
Utveckla barn- och ungdomsverksamheten 

• Tre ungdomsgrupper har tränat under året, mini (8-10 år), ungdom (11-15 år), U21 (15-21 
år). Träningarna har innefattat grenarna fors, motion/racing och kanotpolo 

• Fysträning har erbjudits för alla ungdomar under vinterhalvåret 

• Samtliga ungdomskanoter har lagats och utrustning setts över 

• 6 nya K1or och 1 K2a för ungdomar beställda 

• Klubben representerades av 6 ungdomar på SUC i Katrineholm, både i K1 och K2. 

• Styrelsen har subventionerat deltagande på ungdomstävling i racing samt 
ungdomsdeltagande på SM i kanotpolo 

• 8 ledare och hjälpledare har under sommaren arrangerat kanotskola för totalt 50 
deltagare.  

 
Bedriva elitverksamhet 

• Klubben har varit medarrangör av SM i Freestyle 

• Klubben har ställt upp med två ungdomslag på SM för ungdomar under 21 år. 
Guldmedaljen togs med hem. 

• Klubben har ställt upp med två herrlag på SM i kanotpolo, silver- och bronspeng togs 
med hem 

• Klubben har varit representerade med 6 herrspelare i kanotpololandslaget under EM 
2021 

• Klubben har varit representerad i ungdomslandslaget inom kanotpolo med 5 spelare 
 
Utveckla ledarskapet inom hela klubben 

• En ledarutvecklingsgrupp har tillsatts för att titta på hur klubben långsiktigt och 
kortsiktigt kan få fler ledare att engagera sig i klubben 

• En första ledarträff för att träffa klubbens ledare och samla in tankar har hållits 

• Ledarkurser har subventionerats inom följande områden: funktionsnedsättning och 
paddling, GSRT och grundläggande havskajakledarutbildning. Samtliga kurser syftar till 
att kunna erbjuda fler ledarledda aktiviteter till klubbens nuvarande och framtida 
medlemmar 

• Utbildningar i KanslietOnline har hållits för ledare 
 
Ändamålsenliga lokaler och utrustning 

• En gemensam städdag har arrangerats med god närvaro, bla rengjordes och vaxades 
samtliga klubbkanoter, buskar klipptes och nya banmarkeringar i ån sattes upp.   

• En städfirma har anlitats för att hålla klubbhuset grundstädat. 



 

 

• Flertalet racingkanoter har lagats med hjälp av ungdomsföräldrar 

• Storstädning och ombyggnation av klubbens verkstad, bland annat har en ny arbetsbänk 
installerats 

• Gymmet har byggts om med ett separat paddelmaskinsrum 

• Ny gräsklippare har köpts in och gräsmattorna har klippts flitigt av gräsklippargänget 

• Gamla och omoderna klubbkanoter har sålts av 

• En ny dator till nyckelsystemet har köpts in för att öka driftsäkerheten 
 
Utöver ovanstående punkter har styrelsen aktivt tagit del av de allmänna restriktioner som gällt i 
Sverige och Östergötland pga Covid-19. Detta har inneburit att delar av verksamheten har varit 
nedstängd under perioder av året.  
 
Styrelsen har också lanserat en ny hemsida med inbyggd kanslifunktion för att underlätta det 
administrativa arbetet.  
 

 

 

  



 

 

Styrelsens slutord  
Styrelsen har i år jobbat med de fem punkterna: gemenskap, ungdomar, ledare, elitverksamhet 
och klubblokalerna. Tyvärr har pågående pandemi satt stopp för stora aktiviteter där hela 
klubben kunnat bli inbjuden. Detta hoppas vi är möjligt kommande sommar och skickar med det 
till nästkommande styrelse. 
 
Ungdomsverksamheten har utvecklats inom klubben under året och är nu större än de senaste 10 
åren. Detta ser vi i styrelsen som en styrka och hoppas att ungdomsverksamheten kommer 
fortsätta öka och att vi som klubb kommer vara representerade inom flertalet grenar på olika 
tävlingar och läger kommande år.  
 
En ledarutvecklingsgrupp har tillsats och en första träff hållits för alla ledare inom klubben. Detta 
är ett arbete som vi hoppas kommer fortsätta även kommande år då det är tack vare klubbens 
ledare som vi kan erbjuda aktiviteter och träningar för klubbens medlemmar.  
 
Elitverksamheten har haft en liten svacka under året pga pandemin men styrelsen hoppas att 
ännu fler lag och representanter finns representerade under SM-veckan i Linköping 2022. En 
förhoppning om att klubbens damlag återuppstår och att guldmedaljen säkras på herrsidan igen. 
 
Klubbhuset är gammalt och är i behov av omvårdnad. Flertalet mindre projekt har utförts under 
året men på sikt finns det behov av ett nytt klubbhus. Styrelsen har därför initierat en kontakt 
med kommunen i denna fråga.  
 

Flertalet av styrelsemedlemmarna kommer att avgå detta år men har förberett för kommande 
styrelse och kommer finnas kvar för stöttning när så behövs.  
 
 
 
Styrelsen vill tacka för året och hälsar 
- Fortsätt paddla! 
 
 
 
Elin Ogeman   Anton Ogeman 
 
   
 
Ingegerd Glimsjö  Magnus Kviele 
 
 
 
Edvin Johansson  Fredrik Eckerud 
 
 
 
Melker Lindström 


