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Styrelsen för Kajakklubben Eskimå avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/1-2018 – 31/12-2018.
Styrelsesammansättning:

Ordförande
V. Ordförande
Sekreterare
Kassör
Övrig ledamot
Övrig ledamot
Övrig ledamot

Mötesverksamhet:

Under året har styrelsemöten hållits månadsvis med undantag
för juli månad. Dessutom har styrelsemedlemmar deltagit i planeringsmöten för klubbens olika verksamheter.

Medlemmar:

Antalet medlemmar har under 2018 varit 380 st (434st -2017),
en minskning av medlemsantalet med ca 100 medlemmar på två
år och nu måste vi jobba med att få fler medlemmar till Eskimå.

Anläggning/Material:

Anders Velin
Peter Oderbrink
Anna Sander
Lars-Olov Svensson
Clas Nilsson
Anders Westerberg
Jan Berglund (valde att avgå i maj)

Kvinnor

0-6 år
7-20 år
21-25 år
26 =>
Summa:

1
64
11
95
171

(2)
(78)
(14)
(104)
(198)

Män

0-6 år
7-20 år
21-25 år
26 =>
Summa:

1
65
11
132
209

(1)
(75)
(18)
(142)
(236)

Reparationsarbeten vi prioriterat under året är fortsatt underhåll
av fastigheter, med målning och andra delar (detta kommer att
fortsätta under 2019) samt bryggorna där vi bytt reglar och
brädor. Stora kostnader under året för reparation av
säkerhetsbåtar, byte av drev, propelleraxel och propeller. Inköp
av 3 st ungdomskajaker.
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Hemsida:

Föreningen har en officiell hemsida på http://kkeskima.se/ samt
facebook sidor. Så leta reda på dessa och nyttja dessa så ni
håller er uppdaterade.

Tävlingsresultat:

Många fina resultat har nåtts av klubbens medlemmar under
året. I verksamhetsberättelsen för tävlingsgruppen finns mer
resultat.

Ekonomi:

Årets ekonomi har varit fortsatt stabil, dels med stram budget,
minskade utgifter och rätt bra inkomster (flera
skolverksamheter, Karlskrona Skärgårdsfest, SUP SM,
klädförsäljning av Ullmax, företagsaktiviteter,
uthyrningsverksamhet mm). Stora kostnader under året för
materielinköp, underhåll/reparation etc.

Övrigt:

Styrelsen vill till sist tacka för det gångna årets arbete och önska
fortsatt fina tävlingsresultat och många sköna paddelturer i
Karlskronas vackra skärgård även under nästa år.
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