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Nu har även FKI upptäckt Magellans sund! Bra utgångspunkt för paddling i såväl Stilla Havet
och Atlanten. Söderut ligger Kap Horn. FKI:s avgående sekreterare Ulf Wickbom är rustad för
mötet med pingviner och sjölejon.

Årsmöte tisdag 11 maj 2010
Alla medlemmar välkomnas till
årsmöte tisdag 11 maj kl. 19.00
på Måsholmen.
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Mötet öppnas.
Är årsmötet behörigt utlyst?
Val av ordförande och sekreterare
för årsmötet.
Val av två justeringsmän att jämte
ordförande justera protokollet.
Val av två rösträknare.
Fastställande av dagordningen.
Styrelse- och revisionsberättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av styrelseledamöter: Sekreterare,
hamnmästare samt suppleant.
Val av två revisorer och två
suppleanter till dessa.
Val av förbundsombud.
Val av funktionärer; arkivarie,
sektionsledare för paddling resp.
segling, festkommitté, FKI-redaktör
webb-redaktör och paddeljour.
Val av valberedning (tre personer
varav en sammankallande).
Fastställande av avgifter för
kommande år.
Godkännande av program.
Motioner.
Övriga frågor.
Mötet avslutas.

Självklart finns det lite förskaffning
(förmodligen varmkorv) för dem som
är intresserade.
Försommarfest torsdag 27 maj
Måsholmen kl.18.00. Välkommen!
Anmälan till Festkommittén

Hej alla klubbkamrater!
Efter en lång vargavinter är det äntligen
dags att skriva några rader och blicka
framåt mot den stundande säsongen för
oss kanotentusiater. Luciapaddlingen var
den sista stora klubbpaddlingen för strax
därefter satte vintern in och gjorde det
även svårt för de annars så flitiga vinterpaddlarna eller fraktionen av dessa som
trivs i ännu mer isiga miljöer – isbrytarna.
Igår hörde jag koltrasten sjunga, ett
säkert vårtecken – ett annat är Tussi som
var ute och trotsade isflak för att bryta sig
genom kanalen. Det frusna vattnet har
nästan gett vika men kanalen är ännu inte
farbar, så det är i skrivande stunden svårt
att ”circumnavigera” Djurgården men när
ni får detta är det säkert möjligt att runda
ön som det heter på vanligt svenska.
Har du ännu inte varit på Måsholmen
och ryckt i kanoterna/kajakerna så är det
en fin tid nu med mycket fågel på vattnet
och än så länge lugna vatten – underbart
fritt från motorbåtar.
Ett annat skäl att komma till denna
kommer att vår bastu som äntligen står
färdig och detta kommer vi att inviga
med en stor ”bastufest”.
Så håll ögonen på vår hemsida fki.se,
där du kan se alla aktuella evenemang,
hitta paddelkamrater och skriva på forumet. Ett evenemang du skall titta efter
är en sjöfågelpaddeltur vid Torö som vi
genomför med en av klubbens medlemmar Jan Pedersen, författare till bästsäljande boken – Fågelsång. Glöm ej heller
vårdagen där vi tar ut segelkanoterna och
Fortsättning sidan 4.
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Ekonomin i korthet
Sammanställning för FKI Nytt 2010-1
beloppen avrundade
Intäkter 2009
årsavgifter
platsavgifter kajaker
hamnplatser segelkanoter
vinterplatser segelkanoter
skåp
inträdesavgifter
kompensation för frånvaro
vid arbetsdag (”böter”)
Hyresintäkter (kajakhyror)
Försäljning
Ränteintäkter
S:a intäkter

40 100
18 700
7 300
5 600
3 800
32 200
12 700
1 600
1 700
1 400
125 100

Kostnader 2009
El, tele sophämtning
11 500
Måsholmen underhåll
23 200
Måsholmen tillbyggnad (”bastu”) 9 500
Reparation efter stöld/skadegörelse
(netto, se ovan)
700
Underhåll/inköp av båtmateriel
och inventarier
19 000
Kontorsmateriel och adm.
1 300
Arkivalier och dokumentation
1 000
Mat vid arbetsdagar, aktiviteter
och möten
14 300
uppvaktningar
900
Porto
4 800
FKI-nytt+utskick
5 600
Bankavgifter (PlusGiro)
1 700
Förbundsavgifter
6 900
Försäkringar
7 300
S:a kostnader
107 700
Resultat
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17 400

Tillgångar
396 800
varav 194 300 är låsta i reservfonden som
byggs upp av anmälningsavgifter och endast får tas i anspråk efter årsmötesbeslut
Utöver detta betalade vi 90 000 kr under
mars innevarande år (2010), för arbeten
med att färdigställa t.ex. våtutrymmen,
varmvatten och elinstallation.
• För 2010 beräknas de löpande kostnaderna att bli ungefär desamma.
• Posten ”tillbygnad” ökar, dels med det
redan betalade beloppet på 90 000 kr
samt för en del följdarbeten.
• Posten ”Måsholmen underhåll” blir
troligen fortsatt hög efter de förslag
som lades efter en kvalificerad genomgång av byggnaden.
• Posten ”underhåll/inköp” kommer
också att öka eftersom inköp av två
låne-segelkanoter ser ut att närma sig.
Styrelsen förselår till årsmötet att
avgifterna behålls oförändrade och
att 100 000 kr av reservfonden får tas i anspråk
för de kommande investeringarna.
lennart granat

Påminnelser x2!
1. Du måste vara med på arbetsdagen – om du använder dig
av Måsholmen!
2. Du måste betala medelemsavgift och ev. andra avgifter
senast 31 maj 2010!

Vårdagen 17 april 2010
Startar kl 9:00 för seglare och kl 10:00

för paddlare – detta för att seglarna då
hinner tömma huset på segelkanoter och
underlätta utdragningen av kajaker. Kom
i tid för du ska hinna anmäla dig och få
dina adressuppgifter kontrollerade. 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 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.
Meddela i förväg om du har förhinder.
Att inte närvara kostar 300 kr alternativt
överenskommet, likvärdigt arbete.
Vårens arbetsgrupper /kontaktpersoner:
– Huset – byggnad ute: Dag Wisaeus
– Huset – inne, städ: Lena Eliasson
– Trädgård: Agneta Silfverberg
– Utemöbler: Michael Nordh    
– Brygg & Ramp: Anders Strömberg
– Motorbåten: Daniel Johansson
– Lånekajaker: Fredrik Jonsson  

forts sid 2 Alla klubbkamrater…

lägger upp kajakerna för säsongen. I år
kommer vi således att röja upp ordentligt
under huset. Försommarfesten får du
inte missa och årsmötet är det absolut
viktigaste, där vi hoppas att se många av
de nya medlemmarna.
Slutligen så hoppas jag vi ses på Måsholmen och mest av allt så hoppas jag att
vi ses under aktivare former – och här vill
jag gärna betona vikten av att din hjälp,
stor som liten behövs i klubben. Känner
du att du vill bidra med hjälp, engagemang, eller positiva tillrop eller har idéer
om kommande arrangemang, så är du
varmt välkommen att höra av dig till mig
eller någon annan i styrelsen.
Vår klubb är liten till antalet medlemmar, men vi har fantastiska medlemmar
och därmed möjligheter och Stockholms
mest underbara läge – men vi behöver
dig.
Vårhälsningar
Susanne Sjöholm, ordförande
FKI Nytt våren 2010 • 4

Myteriet i Magellans sund – och andra
upplevelser med paddel i handen
”Kan vi dela upp oss i en snabbare och

långsammare grupp?” Vi var några passagerare från kryssningsfartyget som skulle
paddla i Magellans sund. Vi hade rundat
Kap Horn med fartyget och kommit till
Puntas Arenas. En utfärd några dagar
tidigare i nationalparken Tierra del Fuego
hade varit närmast katastrofal. Gruppen
hade bestått av deltagare med mycket
skiftande erfarenhet av kanoter och lika
skiftande förväntningar på upplevelser.
Så vi frågade alltså guiden medan vi
skumpade i den lilla bussen till Magellans
sund, om nybörjarna kunde plaska för sig
och vi andra fick sticka iväg i högre fart.
Svaret blev nej. Det fanns en oändlighet av säkerhetsbestämmelser som
tvingade arrangören att hålla ihop gruppen. Men det fanns en strimma av hopp.
Våra ledare var proffs och entusiaster, som
verkligen ville dela med sig av upplevel-

ser. Den sortens människor har ofta en
pragmatisk inställning till säkerhetsbestämmelser. Man paddlar för att ha så
roligt som möjligt.
En ganska fallfärdig kåk vid stranden
var vår startplats. Inomhus värmde en
sprakande kamin och en allmän känsla
av gästfrihet. Vi utrustades med overaller,
vantar och skor, fick en enkel genomgång
på stranden och knuffades ut i dubbelkajaker. Jag hade tur. Framför mig i
kajaken satt en kvinnlig advokat från
Kanada, som aldrig hade paddlat, men
var utrustad med tre goda egenskaper.
Hon var extremt läraktig och hanterade
snart paddeln med god teknik. Hon hade
en outtömlig styrka i armarna och för
det tredje fanns det en kompromisslös
vinnarskalle under fleece-mössan.
ulf w
Läs vidare på www.fki.se

Nationalparken Tierra del Fuego bjöd på storslagen
natur och måttligt spännande paddling.
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Husbesiktning
I höstas genomförde vi en besiktning
av klubbhuset med hjälp av ett proffsföretag. Hela besiktningsprotokollet finns
att läsa på hemsidan, så här kommer bara
några smakbitar av vad som kom fram
av det som klassas som prioritet 1, dvs.
måste åtgärdas omedelbart.
Golvet på balkongen lutar åt fel håll
och dessutom är de plåtar som sitter
mellan golv och vägg felmonterade. När
vi öppnar golvet finns det risk att vi hittar långt gångna rötskador… Taket på
”högdelen” av klubbhuset bör läggas om.
Avtappningen från gamla vv-beredaren
under trappan är gjord så att vattnet
delvis stannar i huset, delvis spolar över
en bärande balk som har rötangrepp.
Stuprören slutar så att allt takvatten

spolar över nedre delen av fasaden. Och
sist men inte minst: Utrymmet under
hela klubbhuset har blivit en soptipp för
allt man enkelt vill bli av med. Under
vårdagen kommer ett gäng att avdelas
för att rensa ut detta utrymme, så var
beredd…
alf g

Vatten, värme,
och avlopp – allt
finns nu på plats
i bastun!

Bastun klar
Ja, så är då äntligen bastun färdig efter
mer än 10 års slit med goda bidrag från
olika medlemmar. Ett särskilt tack till
Ditte som varit en drivande kraft för att
få det färdigt. Den slutliga insatsen köpte
vi av Per Landin som nu under vintern
gjort all VVS-installation och slutfört
själva byggnationen.
I tillbyggnaden finns nu två omklädningsrum. Det ena med två duschar, det
andra med en. Dessutom finns en toalett.
Bastun i sig rymmer ca 10 personer. Invigning av bastun kommer att ske lördag
24 april, efter vårdagen då ju vattnet
släpps på. I samband med vattenpåsläpp
sker också slutbesiktning, som ju inte
varit möjlig tidigare.

Bastun invigs 24 april. Välkommen!

alf g
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Kontaktpersoner och avgifter
Styrelse

Hamnmästare: Olof Hällerman
olof.hallerman@gmail.com
08-64 24 402
Kocksgatan 25
116 24 Stockholm

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

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

Sekreterare: Ulf Wickbom
ulf@wickbom.se
08-663 90 80
Sandhamnsgatan 57 a
115 28 Stockholm

Suppleant: Anders Strömberg
and.strom@comhem.se
08-660 76 75
Bältgatan 2, 114 59 Stockholm

Kassör: Lennart Granat
lennart@misu.su.se
skriv FKI först i meddelanderaden
08-540 628 70
Vitfåravägen 48
184 61 Åkersberga

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

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

FKI Nytt
Redaktör: Ulf Wikbom
Layout: Lena Eliasson
Sänd dina FKI Nytt-bidrag till
redaktören eller till styrelsen!

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 08-7799362
erik.dahlman@johnsondiversey.
com
Ruddamsbacken 45
114 21 Stockholm

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

Avgifter 2010. Betala senast 31 maj 2010. Plusgiro 508 42-4
Senior (20–65 år)
Inträdesavgift

OBS!

Pensionär (> 65 år)

Junior (t.o.m. 19 år)

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 21 april 2009 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.
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Välkommen till
nya medlemmar!
Ulf Svedberg
Gunilla Poignant
Andreas Möller
Alexander Valdman
Bengt Nilsson
Joel Jelf
Per Gedin
Anders Hamnes
Per Byström
Josephine Carr
Arne Lord
Niklas Hellsten
Humlan Majuri
Matts Willborg
Anders Berlin
Mats Kusoffsky
Caroline Norman

Lise Lord
Mats Axelsson
Bengt Samuelsson
Jonas Ericson
Göran Meijer
Anders Rinman
Beata Wickbom
Anna Forsberg
Eva Rundgren
Forsberg
Tomas Billing
Ellinore Seybolt
Peter Seybolt
Björn Julander
Carl Odelberg
Erik Perman

Långpaddling
I vår kommer vi att ha två olika typer av
långpaddlingar. Den ena blir endags, då
vi tar våra kajaker på ett släp ut till någon
bra plats för iläggning och sedan en fin
tur. Kanske nere på Torö eller ut mot
Möja. Den andra typen blir med övernattning lördag/söndag. I programmet
finns en tur med övernattning inlagd den
5–6 juni, men den måste flyttas till den
11–12 juni. Det blir Alf som leder den
och preliminärt startar i i Sollenkroka
och paddlar upp mot Möja, men mer på
hemsidan lite senare.
alf g

Kompispaddling
Sugen på sällskap? Ont om tid? Fri från
prestationskrav? Då är du självskriven
medlem i Sällskapet Isbrytarna.
Vi är några FKI-are som försöker
paddla iväg från Måsholmen varje lördagmorgon klockan åtta. Oftast blir det
ett varv runt Djurgården. Farten anpassas
efter humör och övriga förutsättningar.
Det händer att vi stannar vid Djurgårdsbron och tar en paus på Motorbåtklubbens kafé.
Sällskapet har som princip att vara
”ledarlöst, oorganiserat och anarkistiskt”.
Någon tar initiativet och lägger ut kallelse
på Forum. Ingen anmälan. Man infinner
sig i tid och ansluter sig.
Lördagspaddlingen har också varit ett
tillfälle att introducera nya medlemmar
i klubben. Allt från f.d. tävlingspaddlare
till rena nybörjare har välkomnats av
Isbrytarna.
Sällskapets fiender hävdar att starten
går alldeles för tidigt på morgonen. Det
är den tid, då många vill ligga kvar i
sängen och njuta sin ledighet. Isbrytarnas
motargument är att Djurgårdens morgonstund har guld i mun. Vid tiotiden
har vi en upplevelse bakom oss och står
redo att möta resten av dagen på landbacken.
”Icebreaker”

