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Protokoll från Enköpings segelsällskaps Vårmöte 2022-05-05 

 

1. Mötet öppnas 

Ordföranden Sten Stabo öppnade vårmötet och hälsade alla välkomna till Korsängsskolans aula med 

två bilder som visade Klubbhuset ur samma perspektiv 1905 och 2022. 

2. Val av mötesordförande och sekreterare 

Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag Sten Stabo till ordförande och Leif Eriksson 

till sekreterare för dagens möte. 

3. Val av justeringsmän tillika rösträknare 

Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag Lars Modigh och Jan Orhaug till 

justeringsmän och rösträknare.  

4. Mötets stadgeenliga kallande 

Mötet förklarades stadgeenligt kallat, minst 14 dagar före mötet, genom meddelande på ESS 

hemsida, e-post, samt anslag i hamnstugan torsdag 2022-04-07. 

5. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes utan ändringar. 

6. Röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 24 st röstberättigade. De vid mötets start närvarande medlemmarna 

förtecknades vid inpasseringen. 

7. Val av ledamöter till fasta kommittéer. 

Valberedningen föreslog att ESS Vårmöte 2022 väljer nedan angivna personer, som alla har tackat ja 

till att ställa upp, till de nedan angivna befattningarna. Valberedningen har, efter noggrann 

utvärdering, enhälligt bedömt att samtliga nedan angivna personer har mycket goda kvalifikationer 

för respektive position.  

Första valet avser ett fyllnadsval av ungdomsordförande fram till årsmötet 2023. Fyllnadsval för 

Daniel Andersson Ungdomsordförande/styrelseledamot Valberedningens förslag: Anna Alvemark  

Vårmötet valde Anna Alvemark med acklamation till ungdomsordförande/styrelseledamot fram till 

årsmötet 2023 

  



   Protokoll från Vårmöte 2022-05-05  Sida 2 av 7 

Här följer Valberedningens förslag till kommittéledamöter fram till vårmötet 2023: 

Varvskommittén 

Leif Eriksson, omval  

Jonas Jonsson, omval  

Göran Schenning, omval  

Björn Pettersson, omval  

Kjell Pärlefjord, omval  

Peter Rollin, omval  

Törje Sandberg, omval  

Mikael Söderlund, omval 

Joakim Olsson, nyval  

Mikael Wallander (skjulgruppen) omval 

Ingvar Olforser (skjulgruppen) nyval 

Vårmötet valde med acklamation ovanstående personer på 1 år 

 

Klubbholmskommittén: 

Jan Orhaug, omval 

Lars Hoppe, omval 

Roger Lundholm, omval 

Tomas Åkerlund, omval 

Peter Taknelid, omval 

Vårmötet valde med acklamation ovanstående personer på 1 år 
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Tävlingskommittén 

Göran Dolfei, omval 

Martin Hansen, omval 

Johan Eriksson, omval 

Erik Persson, omval 

Andreas Johansson, omval 

Håkan Andersson, omval 

Vårmötet valde med acklamation ovanstående personer på 1 år 

 

Båtlivskommittén 

Ida Harju, omval 

Johan Gustavsson, omval 

Carolina Berglund, omval 

Anders Fredriksson, omval 

Peter Enberg, omval 

Gunnar Widén, omval 

Vårmötet valde med acklamation ovanstående personer på 1 år 

 

Båtplatskommittén 

Johan Wilén, omval 

Gunnar Lagerlöf, omval 

Vårmötet valde med acklamation ovanstående personer på 1 år 
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IT-kommittén 

Hans Selg, omval 

Johan Wilén, omval 

Claes Björklund, omval 

Vårmötet valde med acklamation ovanstående personer på 1 år 

 

Ungdomskommittén, nyinrättad kommitté 

Pontus Dolfei, nyval 

Oscar Jonsson, nyval 

Linus Welén, nyval 

Elise Gräf, nyval 

Vårmötet valde med acklamation ovanstående personer på 1 år 

 

Vaktkommittén 

Jan Clasénius, omval 

Karl-Gunnar Örenius, omval 

Vårmötet valde med acklamation ovanstående personer på 1 år 

 

8. Propositioner och motioner. 

Styrelsen hade ingen proposition. Däremot hade en motion om ungdomsledare inkommit från en 

medlem. 

”Mitt förslag är att införa ett avgiftsfritt medlemskap för ledare inom ungdomssektionen som saknar 

övriga innehav. Detta för att uppmuntra engagemang och inte kräva att dessa medlemmar ska 

betala pengar för att få lägga massor med timmar av sin fritid på vår verksamhet. Denna verksamhet 

ger heller inte några extratimmar och utbetalning efter 18 timmar som andra arbeten gör. 

 

Tidigare har dessa personer inte varit medlemmar av denna anledning vilket inte är bra varken för 

individen kopplat till bland annat försäkringsskydd och för föreningen kopplat till antal medlemmar 

och möjligheten att få stöd för aktiviteter med dessa personer.” 

Styrelsen har behandlat motionen och ser det som positivt för ungdomssektionen att kunna 

underlätta verksamheten och föreslår att motionens intention tas tillvara. Styrelsen har därför fattat 
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beslut om att ett antal vuxna ungdomsledare beviljas medlemskap i ESS utan vare sig inträdesavgift, 

medlemsavgift eller arbetsplikt så länge de inte har något innehav av båt eller plats. Vidare föreslår 

styrelsen att avgiftsfrågan behandlas i den etablerade avgiftsgruppen för beslut på höstmötet om 

avgifter för ESS 2023. 

Vårmötet beslutade att ställa sig bakom styrelsens förslag. 

 

9. Information från verksamheten 

Ordförande informerade från de olika kommittéernas pågående och planerade aktiviteter under 

kommande säsong baserat på det föredragningsmaterial som i förväg publicerats på vår hemsida. 

Kommunens arbete med hamnen fortskrider och de kommer att bl a renovera rampen och ta över 

ansvaret för den samt förse båtplatserna med Y-bommar. 

Rampen på Klubbholmen kommer att förses med en kedja som kan låsas upp med medlemsnyckeln. 

10.Ekonomi 

Ordförande informerade kort om att vår ekonomi sannolikt är i balans. Merparten av de 

budgeterade intäkter kommer vid årets inledning medan utgifterna fördelas över verksamhetsåret 

vilket gör läget något svårbedömt men sannolikt inte leder till underskott. 

11.Giftfri båtklubb 2026, LOVA-projektet  

XRF-mätningarna 

Årets mätningar är klara och 235 båtar mättes varav nära 40% av båtarna underskred 

referensvärdena medan övriga behöver saneras. Nästa mätning sker våren 2023. 

2026 måste alla båtar som hanteras av ESS ha godkänd bottenstatus. 

Sanering 

Årets våtsandblästring sker i oktober och anmälningslista finns i BAS. De båtar som ev inte ryms i år 

överförs till 2023. 

Botbottentvätt 

Bottentvättens pris har ökat väsentligt varför ansökan om tilläggsanslag har lämnats in men inte 

beslutats. Placeringen på Klubbholmen kräver muddring och Länsstyrelsen inväntar klartecken från 

kommunen som önskar ta sedimentprover. Vi räknar dock med muddring i höst och installation av 

tvätten 2023. Finansieringen måste klargöras. 
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12.Övriga frågor 

Elkostnader 

Elpriset har sedan i höstas stigit med nära 50% och överskrider den interna taxan. En taxejustering 

kommer sannolikt att behövas på höstmötet för säsongen 2021/22. Vi kommer även att utreda 

förutsättningarna för att installera solceller. 

Bryggruppen 

Vi har kö till båtplatser och bryggruppen har tagit fram förslag på stegvis utbyggnad. Minsta 

utbyggnadsförslaget ger ett nettotillskott på 38 platser men skulle medföra en kostnad på c:a 2,2 

Mkr. Förslaget kan byggas på med fler bryggor och vågbrytare till totalt över 5 Mkr. Det finns dock 

vissa oklarheter kring vilka vattenområden vi kan lägga bryggor på. 

Mötet diskuterade kort om ESS ska expandera eller nöja sig med nuvarande storlek. En majoritet av 

mötesdeltagarna ansåg genom handuppräckning att vi bör utöka antalet platser. Vågbrytare behövs 

dock för att skydda ett antal bryggplatser. 

Framtidsgruppen 

Framtidsgruppen har förberett en enkät som kommer att sändas ut till alla medlemmar med frågor 

om hur vi önskar att ESS utvecklas. 

Avgiftsgruppen 

Avgiftsgruppen kommer att närmare studera hur våra avgifter ska utformas t ex för 

familjemedlemmar och återkommer till höstmötet med ett förslag. Vissa förslag kan eventuellt 

kräva stadgeändringar. 

Hamnens dag 

Enköpings kommun och en representant för ett rederi kommer att arrangera hamnens dag 2022-05-

28 och ESS är inviterade att delta. Båtlivskommittén och ungdomssektionen kommer att medverka 

på olika sätt då vi anser att vi är en betydande part i hamnverksamheten. 

13.Mötet avslutas 

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.  
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