
Det skall vara roligt att vara med i ESS 

Tack för förtroendet att väljas till ny ordförande. 

Vi är ju flera på nya poster i styrelsen så fokus i närtid är att försöka se till att allt praktiskt, 

som alla tar för givet skall fungera, fortsätter att göra det. Vi hade ett första konstituerande 

styrelsemöte i söndags där vi gick igenom läget för att fånga upp eventuella akuta frågor. 

Första ordinarie styrelsemöte har vi på måndag den 16 mars. 

Tillägget till arrendeavtalet var väl förberett av gamla styrelsen så det är nu signerat och 

skjulbyggarna har satt grävskopan i marken. Jag har också kontaktat Tomas Rådqvist 

(tekniska nämndens ordförande) för att få till det årliga mötet om utvecklingen av 

varvsområdet, tex ställplatser, så att vi kan planera inför sommaren. 

Jag tänkte prova med någon form av månadsbrev på hemsidan. För att informera och för att 

försöka få igång en dialog och process i vår egen förening som gör det roligare att vara 

medlem i ESS.  

Vi har sagt att vi skall vara en förening och inte en marina. Men, har vi glömt bort för mycket 

av den klassiska båtklubben där engagerade medlemmar hjälper varandra till ett enkelt och 

roligt båtliv. Räknar vi i stället timmar och hoppas att någon annan utför det som borde 

göras? Finns anledning att vi funderar på den balansen. 

Men en sak kan vi börja med direkt. Det skall vara roligt att vara medlem i ESS. Ett steg på 

vägen där alla kan bidra är hur vi umgås med varandra. Jag skulle vilja att var och en skall 

känna sig glad när man träffat en medlem och kanske växlat några ord. Man kan ha olika 

synpunkter på sakernas tillstånd, men bemöter vi varandra på rätt sätt kan vi 

förhoppningsvis känna att vi är med i en förening som verkligen bidrar till vår trivsel. 

Med vänliga hälsningar / Sten  


