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Verksamhetsidé
Vision
Boo Kanot och Skidklubb skall vara det självklara valet för såväl tävlingsidrottare som
motionär i längdskidor och kajak för alla åldrar i Nacka kommun.

Visionen nås genom att:







Vi ska erbjuda träning, glädje och utveckling inom våra idrotter
All verksamhet ska ske i enlighet med våra stadgar, vår värdegrund och våra policys
Vi ska vara en breddklubb och bygga en ungdomsverksamhet så att ungdomar kan
utveckla sin talang och sitt intresse för våra idrotter
Den som vill utveckla sitt tävlande ska få stöd av klubben för att göra det möjligt
Vår verksamhet ska präglas av enkelhet, öppenhet, trygghet och sportslighet
Vi ska vara många medlemmar som hjälps åt och tar ansvar för att utveckla vår idrott,
vår klubb och våra ledare

Huvudmål
Vi ska vara en attraktiv klubb där vår verksamhet och våra aktiviteter ska passa alla åldrar
och aktivitetsnivåer. Ett stort och entusiastiskt engagemang ska genomsyra och sprida vårt
budskap med syftet att både behålla och bli fler medlemmar samt ledare/funktionärer.
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Verksamhetsplan 2020
Kanotsektionen
Målet för kanotsektionen är att erbjuda aktiviteter som attraherar nya medlemmar likväl
som befintliga, både vuxna och ungdomar.
Följande aktiviteter planerar klubben att erbjuda under verksamhetsåret.
Prova på paddling
 27/5
 3/6
 10/6
GUL EPP
Det är planerat utbildningsdagar för GUL EPP vid 4 tillfällen:
 13 juni
 27 juni
 11 juli
 15 augusti
Måndagspaddlingar
Dagpaddlingar kommer att genomföras vid fem tillfällen:
 22 juni
 6 juli
 20 juli
 3 augusti
 17 augusti
Onsdagspaddlingar
Eftermiddags-/kvällspaddlingar kommer att genomföras på onsdagar under tiden 27 maj – 9
september.
Planerade paddelturer
 30 maj – Stadstur
 6 juni – Nationaldagspaddling
 Juni – Övernattningstur
 16–19 juli – Håkanskär eller Sävö
 26–30 juli – Södra skärgården
 8–9 augusti – Landsort
 28–30 augusti – Stora Kalholmen
 4–6 september – Sävö
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Det kan tillkomma någon eller några dagsturer i området kring Velamsund en lördag eller
söndag i början eller slutet på säsongen.
Kanotläger
Klubben planerar att genomföra två ungdomsläger, vecka 25 och vecka 33, med maximalt 20
deltagare per läger.
Ungdomsträning
Planen är att fortsätta med ungdomsträning på torsdagar och söndagar under hela
verksamhetsåret.
Klubbmästerskap
Det årliga klubbmästerskapet, för både unga och vuxna, är planerat att genomföras den 13
september.

Skidsektionen
Målet för skidsektionen är att erbjuda fina längdspår när vädret så tillåter, skidspår som är
tillgängliga för alla, inte bara våra medlemmar. Vi ska jobba för att få fler att åka skidor med
oss, att hitta till skidspåren och hitta rätt teknik genom att anordna träningar i spåret och
prova på instruktion för vuxna i Velamsunds skidspår.
Vi ska fortsatt erbjuda våra ungdomar och juniorer en möjlighet att vara med i en
träningsgrupp där de kan förbättra sin teknik och utvecklas som skidåkare.
Vi kommer att erbjuda träningstillfällen på rullskidor och grundkurs med instruktör under
barmarkssäsongen.
För att säkra någon skidåkning på snö, kommer vi att anordna ett tränings- och trivselläger i
Bruksvallarna som är öppet för alla våra medlemmar att delta i.
Vi kommer bjuda in barn och familjer till Barnens Vasalopp, gärna i samarrangemang med
grannklubben Saltsjöbadens IF Skidor.
Utifrån vädermässiga förutsättningar ordna ett klubbmästerskap, för vuxna och ungdomar, i
skidor, antingen i Velamsund eller i närliggande skidspår.

Utbildning, projekt och utveckling




Vi ska verka för utbildningsinsatser och vidareutveckling av våra funktionärer och
ledare.
Vi ska undersöka möjligheterna till att inleda samarbete med restaurang Långa Raden
i Velamsund
Vi ska vidareutveckla kontakten med De Blindas Fritidsklubb för att se över
möjligheterna till fortsatta paddelturer för personer med synnedsättning, samt
undersöka möjligheterna att få bidrag för dessa paddelturer
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Vi ska utreda möjligheterna att få bidrag för inköp av nya kajaker
Vi ska utreda möjligheterna att bygga ut kanothuset med ytterligare ett
omklädningsrum
Vi har målet att återigen genomföra julgransförsäljning. Försäljningen bör generera
ett överskott på cirka hundratusen kronor

Administration och styrelse






Styrelsen ska säkerställa att det går att följa upp verksamheten gentemot budget, och
att revisorerna löpande får ta del av den uppföljning och planering som görs vid
styrelsemötena.
Information om de aktiviteter som klubben planerar att genomföra, samt vem som är
ansvarig för de olika aktiviteterna, kommer att uppdateras och läggas ut på vår
hemsida.
Styrelsen ska verka för att klubben syns, hörs och är lätt att hitta för att upprätthålla
medlemsantalet.
Styrelsen planerar och kallar till gemensamma ”Arbets- och fixardagar” den andra
söndagen i maj och den andra söndagen i oktober.
Styrelsen budgeterar för, och bjuder in ledare, funktionärer och medlemmar som
aktivt bidragit till klubbens verksamhet till en höstmiddag.
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