
Boo Kanot och Skidklubb

Verksamhetsåret 2014



Vision

Bäst i Nacka - på vatten och snö
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Verksamhetsidé

Därför finns vi till……

BKOS är det självklara valet för såväl tävlingsidrottare som motionärer i 
kajak och längdskidor i Nacka kommun 

Genom att:

– Erbjuda träning, glädje och utveckling inom idrotten

– Vara en breddklubb och bygga en ungdomsverksamhet för att ungdomar kan 
utveckla sitt intresse för vår idrott. Med ungdomsverksamhet kommer 
talangutveckling

– Enkelt, öppet & sportsligt. Vi är många medlemmar som tar ansvar för att 
utveckla vår idrott, vår klubb och de bästa ledarna
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Värdegrund

Glädje
Unga, äldre, motionärer och elitidrottare har roligt tillsammans i vår klubb. Den gemensamma glädjen 
sprider ringar på vattnet och gör oss till förebilder för varandra.
Glädjen skapar med andra ord gemenskap, energi, lust och utveckling. Känner man glädje har man lust 
att bidra till gemenskapen, klubbens och den egna utvecklingen.

Trygghet
Fysisk trygghet är viktig när man utövar idrott. Ingen ska skadas när man medverkar i klubbens 
aktiviteter på vatten eller snö. 

Psykisk trygghet är en förutsättning för att känna glädje och lust. I vår klubb betyder detta att alla ska 
känna sig välkomna och trygga. Vi likställer alla oberoende av kön, hudfärg, religion, nationalitet, 
sexuell läggning, härkomst och politisk preferens. 

Det är klubbens styrande organ och alla ledares ansvar att säkerställa fysisk och psykisk trygghet för 
alla i alla sammanhang där klubben är verksam.

Utveckling
I vår klubb anser vi att utveckling är positivt. Vi vill skapa ramar för att alla kan utvecklas utifrån sina 
förutsättningar. Att förbättra sin prestationsförmåga är självfallet viktigt i en idrottsklubb men vi 
fokuserar inte enbart på detta. Vi vill också främja intellektuell och mänsklig utveckling genom att 
bland annat erbjuda olika ledarroller och administrativa uppdrag till den som vill.
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Policies

Alkohol- och drogpolicy
Inga alkoholdrycker eller andra droger ska förekomma bland vare sig 
ledare eller medlemmar/deltager i samband med utövande av 
idrottsverksamhet i BKOS regi.

Vid sociala arrangemang (höstmiddagen o.d.) ska det erbjudas alkoholfria 
alternativ och vi kräver alltid stor måttfullhet.

Jämställdhetspolicy
I Boo Kanot och Skidklubb är det lika möjligheter för alla, oavsett kön, att 
utöva idrott och samt att medverka i föreningen på andra sätt.

Vi fördelar och utformar alltid uppdragen så att både kvinnor och män kan 
medverka.
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Policies

Ungas delaktighet och inflytande
Barn- och ungdomsidrotten ska vara vår breda 
basverksamhet. Barnperspektivet innebär att vi vill ta tillvara kunskapen om 
barns och ungdomars utveckling psykiskt, socialt och motoriskt. Varje individ skall 
respekteras utifrån sina individuella förutsättningar och sin utvecklingsnivå.
Klubben ska erbjuda en trygg social gemenskap där barn, ungdomar och vuxna 
kan utveckla sin sociala förmåga, att visa respekt mot andra och lära sig ta ansvar.

Ledarutveckling Vi vill att våra ledare skall vara välutbildade och kunniga inom 
kajak, längdskidor och idrottsfysiologi samt pedagogik så att de kan leda 
respektive åldersgrupp på deras speciella villkor.
Seniorverksamheten skall vara en god förebild för ungdomsverksamheten så att 
barn och ungdomar kan se upp till de äldre och få del av den erfarenhet och 
kunskap som finns inom föreningen.

Mobbning och kränkningar
Vi tar ställning och arbetar aktivt mot alla former av mobbing och trakasserier. 
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Nuläge

• De största utmaningarna 2014 är:

– få fler medlemmar att delta som ledare och funktionär

– fortsatt utveckla ungdomssidan

– ta nästa steg i infrastrukturprojekten kring våra lokaler i Velamsund

• Det växande breda motionsintresset för båda kajak och skidor märks tydligt på förfrågningar och 
intresse för aktiviteter. Vi har flera medlemmar och ett ökat antal aktiviteter. 

• Klubbens tillväxt ställer krav på verksamheten gällande aktiviteter, infrastruktur och 
kommunikation mellan styrelse, ledare och andra medlemmar. Det ställer krav på att få fler aktiva 
tränare, ledare och medlemmar som bidrar utifrån sina förutsättningar.

• Vi vill även fortsätta utveckla våra breda tur- och utbildningsaktiviteter som ett viktigt fundament 
för ett brett och hälsosamt klubbliv. Även här är nyckeln fler ansvariga ledare och ett större 
säkerhetstänk

• Ekonomisk har BKOS en solid plattform som skapar en bra förutsättning för vår väg fram
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Vad händer om något medlem inte följer våra riktlinjer

12 § Uteslutning m m (från BKOS Stadgar)

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen
beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens
intressen*. 

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta 
sex månader från beslutsdagen. 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning. 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att 
yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas 
samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet 
skriftligen tillställas den berörde. 

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre 
veckor enligt reglerna i RF:s stadgar. 

* Det är den kursiverade texten som ska/kan användas om någon bryter mot våra riktlinjer
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Rekrytering 
och utbildning 

Träning & 
tävling

Infrastruktur

▪ Rekrytering av fler tränare för ungdomar

▪ Kompetensutvecklingsprogram aktiva ledare

▪ Breddutbildning av paddlande medlemmar

▪ Träning för ungdomar

▪ Skolpaddling/skidskola

▪ Samarbete med partners & andra klubbar

▪ KM Kanot och skidor m.m.

▪ Kajakhus & skidbodar utvecklas 

▪ Spårning & underhåll av områden

▪ Arbete med kommun — ”Utmärkt Förening”
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Organisation 2014
Ordförande

Sekretär Medlemsregister

Skidor Kanot
Anläggningar
Utrustning Projekt*

Ungdom skidor

Facebook

HemsidanKanothus

Långfärd/turer

Nybörjare
(intro, paddelpass)

Ungdom kajak

Senior skidor Spår/bodar
(Skoter, skidor mm)

Sponsring

Kläder

Utbildning och bidrag*

Granansvari
g
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Kommunikation

Motorbåt
(brygga etc)

Kajak rep

Ungdomsläger
(kajak & skidor)

Vinterläger <

Sekreterare**adjungerad Ekonomi
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Infomaterial/PR
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kanothus
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