
Motion  

Aktiva ledare bjuds på medlemskap i klubben.  

 

Bakgrund: Det ska vara roligt och givande att engagera sig ideellt i klubben. Ett sätt att visa 

klubbens uppskattning till ledare är att bjuda dem på medlemsavgiften. För att räknas som aktiv ska 

ledare i frilufts-långfärdssektionen anordna och närvara vid minst två aktiviteter per år.  

 

Vi föreslår att årsmötet bifaller förslaget att klubben bjuder ledarna på medlemsavgiften.  

 

 

 

Styrelsens yttrande gällande motion ”Aktiva ledare bjuds på medlemskap i klubben.  

” 

Det är viktigt att visa uppskattning för alla som engagerar sig i klubbens verksamhet. Inte minst 

klubbens ledare som gör viktiga insatser, men även förtroendevalda, materialförvaltare m.fl.  

 

Styrelsen föreslår därför att kommande styrelse får i uppdrag att anordna och bjuda på en 

medlemsaktivitet för ledare och aktiva medlemmar under nästa år. En medlemsaktivitet blir också 

ett bra tillfälle för engagerade aktiva medlemmar att knyta band och diskutera hur klubben kan 

utvecklas, samt att se över ersättningar för ledare. Utöver ersättning för kurser kan det handla om 

reseersättning och klubbkläder.  



 

Motion 

Kajaker i Viggeby kan lånas av alla medlemmar som har gått gult paddelpasskurs. 

 

Bakgrund: I Viggeby finns ett antal havskajaker som ligger oanvända större delen av sommaren. 

Det är synd att de inte används, och att betalande medlemmar inte får tillgång till kajaker i fin 

paddelmiljö. Det skulle vara en inspirerande och motiverande anledning att vara medlem om det 

innebär att man får tillgång till kajaker. Alla äger inte en egen kajak och alla har inte  

paddelkompisar, och för många kan det vara en anledning att gå med i klubben om det innebär att 

man får låna kajaker, plus att det ger en social gemenskap.  

 

Ett nyckelskåp på containern med en kod som byts med jämna mellanrum ger tillgång till kajakerna. 

Avtal ingås med villkor med varje medlem som vill få tillgång till kajakerna. Kravet är att 

medlemmen har gått kurs på minst gul paddelpassnivå. Rättigheten att låna kajak är personlig och 

kan inte utökas till andra (kompisar). Vi tror att en sådan här möjlighet är ett bra sätt att locka fler 

medlemmar, och att samtidigt få upp kunskapsnivån bland medlemmarna (genom kravet på kurs). 

Det är också ett bra sätt att få in nya potentiella ledare.  

 

Vi föreslår att årsmötet att bifaller förslaget att kajakerna i Viggeby kan lånas av medlemmar under 

vissa förutsättningar. (Det är till ordinarie kanothyravgift, 500kr, som man kan få låna kajakerna.) 

 

 

Styrelsens yttrande gällande motion ” Kajaker i Viggeby kan lånas av alla medlemmar” 

 

De regler som gäller idag för lån av långfärdskajakerna i Viggeby har sektionen själv beslutat om 

och styrelsen anser inte att det behöver vara en fråga för årsmötet utan att det är upp till sektionen 

själva att bestämma över hur sektionens kanoter ska används.  

 

Styrelsen ställer sig neutral i frågan.  



 

Motion 

Ledare ska få regelbunden fortbildning och repetition  

 

Bakgrund: För att utföra sitt ledaruppdrag på ett säkert, roligt och tryggt sätt ska ledare regelbundet 

genomgå fortbildning och repetition av kunskaper. Det är viktigt utifrån både klubbens, ledarens 

och deltagares perspektiv. Ledare ska känna att de har rätt förutsättningar kunskapsmässigt för att 

leda grupper. Enligt Produktsäkerhetslagen (PSL) ska tjänster som tillhandahålls konsumenter vara 

säkra. Det är i vissa fall så att PSL omfattar även aktiviteter som arrangeras av ideella föreningar. 

Styrelsen är ytterst ansvarig för föreningens aktiviteter.  

 

Ledare ska minst vartannat år gå en repetition eller fortbildning i ledarskap och/eller säkerhet. 

Första hjälpen-kurs/repetition ska genomföras varje år. Klubben ska stå för kostnaden för 

utbildningar.  

 

Vi föreslår att årsmötet bifaller förslaget att ledare ska få regelbunden fortbildning och repetition 

bekostad av klubben.  Utbildning betalas av redan intjänade medel från långfärdssektionen. 

 

 

Styrelsens yttrande gällande motion “Ledare ska få regelbunden fortbildning och 

repetition” 

 

Styrelsens delar helt motionärens uppfattning om vikten av kompetens gällande säkerhet bland våra 

aktiva ledare i föreningen. 

 

i motionen önskas att detta skall tillgodoses med bestämda tidsintervall där ledare varannat år skall 

genomgå en fortbildning/utbildning i ledarskap och/eller säkerhet samt att utbildning i första 

hjälpen skall genomgås varje år. Enligt förslaget skall detta bekostas av föreningen. 

 

Styrelsen yrkar på bifall till motionen med nedanstående justeringar och formuleringar: 

 

Årsmötet ger i uppdrag till styrelsen föreningen Linköpings kanotklubb årligen arrangerar och 

genomför utbildningsinsatser i hjärt-lungräddning (HLR) där ledare ges möjlighet att delta utifrån 

behov. Utbildningen av aktiva ledare bekostas av föreningen och övriga medlemmar ges möjlighet 

att delta till självkostnadspris. 

 

Styrelsen skall varje år genom sektionsansvariga genomföra en behovsinventering kring behovet av 

säkerhetsutbildning. Vid behov skall föreningen verka för att arrangera eller bereda möjlighet för 

aktiva ledare att delta i utbildningen “grundläggande säkerhet och räddningsteknik” (GSRT). 

Styrelsen vill också uppmana alla verksamheter inom föreningen att genomföra aktiviteter med 

fokus på säkerhet samt verka för samarbete kring detta sektionerna emellan. 


