
Julhälsning och lite till från ordföranden 

Hej på er alla ESS-are.  Båtarna är i vinteride, julen närmar sig och det finns lite att berätta 

vad som hänt i Sällskapet den senaste månaden. 

Höstmötet i digital form avverkades redan den 26 november. Det blev 32 deltagare och jag 

tror de flesta upplevde det som en vettig form. Vi lade ut presentationen på hemsidan någon 

vecka innan mötet för att kunna svara på frågor i förväg, det är ju lite svårare att ha en 

öppen dialog i digital form.  

Men det hanns med en del frågor under mötet i alla fall. Alla de förslag som gällde 

stadgeförändringen och förslag på verksamhet 2021 inkluderande budget och avgifter 

röstades igenom enhälligt. Protokollet ligger utlagt på hemsidan. 

I måndags den 14 december hade vi årets sista styrelsemöte, även detta i ren digital form. 

En viktig del av mötet är att gå igenom att den planerade verksamheten rullar på som den 

ska inom sina budgetramar. Vi går ju in lite i vinteride, där Coronarestriktionerna gör att 

planerade kurser och seminarier ligger på is tills vidare. Tävlings och ungdomsverksamhet 

ligger också på sparlåga. 

 Varvet har vinterstängt men störs lite av kommunens jobb med vattenledningar. Vi har mot 

ersättning öppnat upp hamnstugan som värmestuga för entreprenörens anställda. 

Däremot händer det saker på Klubbholmen denna mörka vinter. Renoveringen av kök, toa 

och elsystem är igång på riktigt, det är i alla fall rivet. Köksinredning är beställt och under 

vintern kommer det att byggas upp så att vi på vårkanten har ett Klubbhus som vi alla skall 

hjälpas åt att fylla med aktiviteter.  

En fråga: skall vi premiera eller begränsa uthyrning till medlemmar? Om vi vill ha tillgång till 

en mysig pub-lokal på övervåningen är det ju tex inte så bra om det alltid är uthyrt. Å andra 

sidan är det ju tokigt om det står tomt. Tala gärna om vad ni tycker till någon i styrelsen. 

En annan punkt på dagordningen var summeringen av 2020, inkluderande ersättningar för 

nedlagt arbete som betalas ut före jul. Värt att nämna är att många medlemmar gör fler 

timmar än de vill ha betalt för och vi i styrelsen vill rikta ett speciellt tack till de som lägger 

ner ideella insatser för vår förening. 

Planeringen för övergång till Båtunionens datasystem BAS för alla funktioner fortgår. 

Bokningar 2021 kommer att ske i det systemet. Mer information kommer fortlöpande med 

början redan runt årsskiftet. 

Under året har vi netto ökat med nästan 40 medlemmar och börjar bygga upp lite 

båtplatskö, mest önskan om byten men även ett litet underskott på bryggplatser. Det kan 

finnas anledning om trenden håller i sig att fundera vidare på hur vi kan öka antalet 

bryggmetrar.  



Vi resonerade också lite kring det många saknar i föreningen, olika former av sociala 

aktiviteter. Flera aktiviteter lades av naturliga skäl på is 2020, men det finns många 

funderingar hur vi skall kunna utveckla den delen. Här återigen kan alla vara med. Det 

behöver inte vara att arrangera en fest för 100 personer, det kan vara en liten anspråkslös 

inbjudan till grillkväll och samvaro på Granskär. 

Vi gick igenom valberedningens förslag på funktionärer inför årsmötet 2021. Av allt att döma 

måste även det mötet ske digitalt, preliminärt datum torsdag 11 mars. Valberedningens 

presentation läggs ut på hemsidan i dagarna. Glädjande är att de styrelseledamöter som vill 

avgå ställer upp med fortsatt arbete inom kommittéerna. 

Med detta vill jag passa på att tacka alla för insatserna under 2020, hoppas att alla vacciner 

biter ordentligt så att vi kan se fram mot ett fint båtår 2021. 

Slutligen vill jag och hela styrelsen tillönska alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År. 

Sten / ordförande 


