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Information från Valberedningen i Enköpings Segelsällskap (ESS). 
 

Vid årsmötet 2023 ska nedan angivna befattningar i ESS tillsättas: 
 

Följande väljs på 2 år: Vice Ordförande, Kassör, Ledamot 1 (Varvschef), Ledamot 2 

(Tävlingsledare), Ledamot 3 (Båtplatsansvarig) och Ordförande i Ungdomssektionen. 
 

Följande väljs på 1 år: Två revisorer, två revisorssuppleanter och fyra personer till valberedningen.  
 

Följande väljs på 4 år: En ledamot till Förtjänstmärkesnämnden. 
 

Funktionärer i de fasta kommittéerna väljs på ett år på ESS Vårmöten.  
 

OBS! Om du har förslag på andra personer än de Valberedningen föreslår som funktionärer, 

är du välkommen att anmäla detta till Valberedningen före Årsmötet! Vi säkerställer då att ditt 

förslag tas med på dagordningen. Anmälan görs till valberedning@enkopingssegelsallskap.se el. 

tfn/SMS till 0733-66 84 60 (Thomas Hammarström.) 
 

 
 

Valberedningens förslag till Enköpings Segelsällskaps Årsmöte 2023: 
 

Valberedningen föreslår att ESS Årsmöte 2023 väljer nedan angivna personer, som alla har tackat  

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

utvärdering, bedömt samtliga nedan angivna personer som mycket väl lämpade för respektive 

befattning. Samtliga presenteras kortfattat i bilaga nr. 1 (5 sidor).  

Här följer Valberedningens förslag: 
 

Vice Ordförande: Gunnar Lindberg, omval. 
 

Kassör: Camilla Erleving, omval. 
 

Ledamot 1 (Varvschef): Christoffer Carlsson, omval. 

 

Ledamot 2 (Tävlingsledare): Jonas Lindberg, omval.  
 

Ledamot 3 (Båtplatsansvarig): Johan Hultgren, nyval. 
 

Ordförande för Ungdomssektionen: Anna Alvemark, omval. 
 

Två revisorer: Roger Larsson, omval och Jan Sjöman omval. 

 

Två revisorssuppleanter: Kersti Zetterström, omval och Björn Grindebratt, nyval. 

 

Förtjänstmärkesnämnden: Hans Selg, nyval på 4 år. Valda sedan tidigare är: Rolf Sjögren 1 år 

kvar, Tommy Redefalk 2 år kvar och Jonas Jonsson 3 år kvar.  
 

Valberedning: I ESS stadgar anges att Valberedningen även ska föreslå ny Valberedning.  

Förslaget är: Thomas Hammarström (Sammankallande) omval, Tommy Redefalk, omval, Lars 

Eklind, omval och Anna Bennitz omval. 
 

Årsmötesordförande: Jan Clasénius 
 

Årsmötessekreterare: Leif Eriksson  
 

Justeringsmän och rösträknare vid Årsmötet: Jan Orhaug och Peter Brickner (med Thomas 

Hammarström som reserv) 
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Presentationer av de som ESS Valberedning föreslår som funktionärer: 
 

 

Vice Ordförande:   Gunnar Lindberg, omval på två år. 
 

 

Gunnar är född 1961 och medlem i ESS sedan 2003. Bor 

med hustrun centralt i Enköping. Har två̊ vuxna söner som 

också̊ gärna seglar deras Dufour 325 i Mälaren, i 

skärgården samt på̊ kappseglingar i klubben.  
 

Gunnar är doktor i Nationalekonomi och har omfattande 

forskar- och chefserfarenhet (fr. universitet och näringsliv). 

Driver nu eget företag med fokus på̊ Nordisk 

transportforskning, utredning och innovation.  
 

Som Vice Ordförande i ESS vill Gunnar vidareutveckla 

strategin för ESS i ett växande Enköping. Han brinner för 

att säkerställa att ESS upplevs som en lyssnande, öppen 

och välkomnande förening. 
 

 
 

Kassör:    Camilla Erleving, omval på två år. 
 

Camilla är född 1980 och bor med man och två barn i 

Fjärdhundra. Familjen tillhör ESS sedan mer än 20 år.  

De har en motorbåt av typ Princess 560 som de köpte på 

Västkusten och sedan tog hem via Göta Kanal. 

Långfärder har gjorts till bl.a. Öland, Åland och Finland.  
 

Camilla ”driver eget” som redovisningskonsult. Hon är  

även ansvarig för redovisningen i familjens bolag. Har i  

ESS varit Styrelseledamot/Kommunikatör 2016-2019 och 

har därefter verkat som Styrelseledamot/Kassör. Hon vill, 

fortsätta att arbeta för enkelhet och tydlighet vad gäller  

ESS ekonomi. 

 
 

Ledamot 1 (Varvschef):  Christoffer Carlsson, omval på två år 
 

 ”CC” är född 1971 och bosatt i Enköping sedan 2006. Han 

är sambo och har två barn. Har teknisk utbildning och 

arbetar som Teknisk Konsult inom bygg. Han har tidigare 

jobbat som byggnadssnickare, båtbyggare, båtmekaniker 

och propellermakare.  
 

Christoffer har alltid haft båtar omkring sig. Har nu en 32 

fots motorbåt av typ Rocco som han gärna kör i Mälaren 

och i Skärgården. Har flera ggr hyrt segelbåt i Kroatien.  
 

I ESS har ”CC” varit medlem sedan 2013. Valdes 2019 in i 

Varvskommittén och blev Varvschef 2021. Var även 

projektledare för bygget av de nya (stora) båthusen på 

Varvsområdet. Som Varvschef arbetar han för att utveckla 

varvet så att ESS framtid i Enköping säkras. 
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Ledamot 2 (Tävlingsledare):  Jonas Lindberg, omval på två år. 
 

Jonas är född 1984 och Enköpingsbo. Är sambo och har en 

liten dotter. Efter 17 år på McDonald ́s, bl.a. som Driftchef, 

fick han 2020 sitt nuvarande arbete som Områdeschef på 

Samhall.  
 

2012 blev Jonas delägare i Wet-X, en X99 med vilken han 

med framgång har deltagit på bl.a. fyra Gotland Runt. 

Längsta turen (ca 500 NM) är Varberg – Enköping. Efter 

att ha sålt sin andel i Wet-X letar nu Jonas efter en annan 

båt. På semester seglar Jonas helst i Skärgården/vid Åland.  
 

I ESS var han i ca 6 år ledamot i Tävlingskommittén innan 

han 2021 valdes till Tävlingsledare. Han jobbar för ökad 

familjedelaktighet och ökat kappseglande. 

 
 

 

Ledamot 3 (Båtplatsansvarig):  Johan Hultgren, nyval på två år. 
 

Johan är född 1981och medlem i ESS sedan 2020. Bor med 

sin sambo i Härnevi ca en mil norr om Enköping. Är Jur. 

Kand. och arbetar som Verksjurist på den statliga 

myndigheten Statskontoret i Stockholm. 
 

Sin första segelbåt, Mälar 22:an ”Zorro” (som han är 

mycket förtjust i) köpte Johan 2020. Vad gäller 

föreningserfarenhet så är han sedan en tid verksam som 

Sekreterare i både Mälarbåtsförbundet och 

Träbåtssällskapet Skeppsmyran. Förutom båtliv gillar 

Johan att sjunga i kör. 
 

Johan har redan hjälpt ESS Styrelse som juridiskt 

sakkunnig i ett antal frågor. Hoppas att i Styrelsen, förutom 

som juridiskt sakkunnig, kunna bidra med sitt brinnande 

intresse för båtliv och då särskilt Mälarbåtar och träbåtar.  

 

 

Ordförande i Ungdomssektionen:  Anna Alvemark, omval på två år. 
 

Anna är född 1982 och bor i Enköping. Har även bott i 

Stockholm, London och Melbourne. Är Personalvetare och 

har bl.a. en Masterexamen i Samhällsvetenskap-Sociologi. 

Arbetar som HR- och rekryteringskonsult. Familjen består 

av sambo och en tonårsdotter.  
 

I ESS blev Anna Ungdomsledare 1997. Har sedan bl.a. 

varit lägerchef på seglarlägret ett antal gånger och suttit 

med i ”Försteledargruppen”. Har seglat jolle från 1992.  
 

Anna valdes till Ungdomsordförande/Styrelseledamot i 

ESS genom ett fyllnadsval på Vårmötet 2022. Hon arbetar 

för att utveckla Ungdomsverksamheten och Klubbholmen 

så att förutsättningarna för att fostra nya kappseglare blir 

ännu bättre än idag samt för att överbrygga glappet mellan 

jolle- och kölbåtssegling. 
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Revisor:    Roger Larsson, omval på ett år. 
 

Roger är född 1944 och bosatt i Enköping. Han blev 1973 

civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och har 

därefter gått olika utbildningar i styrelsearbete, ledarskap, 

data m.m. Under yrkeslivet har han dels arbetat i det 

privata näringslivet som ekonomichef, administrativ chef 

och VD samt dels som ekonomidirektör hos 

Länspolismyndigheten i Södermanland. Är nu pensionär.  
 

Vad gäller båt har Roger en motorbåt av typ Nimbus 26. 

Hans största intresse idag är de tre döttrarna och deras 

familjer. Roger är sedan många år verksam som revisor i 

ESS och har varit medlem sedan 1985. 
 

Revisor:    Jan Sjöman, omval på ett år.   
 

Jan är född 1953, gift och bor med hustrun centralt i 

Enköping. Båt har han haft sedan 1995 och med sin 

segelbåt av typ Albin Vega gör han gärna turer i Mälaren. 

Någon gång har det också blivit en kappsegling. 

ESS-medlem blev han år 2000.  
 

Jan har studerat ekonomi vid Högskola/Universitet och är 

till yrket Auktoriserad Redovisningskonsult SRF/Revisor. 

Med div. uppehåll för studier har han arbetat som 

redovisningskonsult sedan 1974. Arbetar nu deltid i egna 

företaget Sjömans Revisionsbyrå. Vad gäller andra 

föreningar är han revisor i EIS. 
 

 

 

Revisorssuppleant:   Kersti Zetterström, omval på ett år.  
 

Kersti är Enköpingsbo sedan 1985. Gift med Dagge, och 

har två döttrar och fyra barnbarn. Medlem i ESS sedan 

1986. Arbetar som ekonom i Enköpings kommun. 
 

Har med maken Dagge seglat till flera länder i Östersjön 

och även via Kielkanalen till Helgoland. Hade tidigare 

bland annat en segelbåt av typ Cayenne och har idag en 

segelbåt (Hanse 400) med vilken de bl.a. två gånger har 

rundat Sveriges nordligaste boj. 
    

 

Revisorssuppleant:   Björn Grindebratt, nyval på ett år.  
 

Björn är född 1971. Bor i Enköping (där han också är 

född). Är gift och har två barn. Medlem i ESS sedan 1997. 

Är Civilekonom och arbetar som Marknadschef i Sverige 

inom hjärtsjukdomar på Bristol Myers Squibb, ett av 

världens största läkemedelsföretag.  
 

Efter att under uppväxten ha seglat med familjens båt 

skaffade Björn sin första egna segelbåt vid 18 års ålder. 

Han har sedan haft ett par andra segelbåtar (bl.a. en 

Smaragd) och har nu en segelbåt av typ X34 med vilken 

han gärna seglar i Mälaren och i Skärgården. Han har (som 

gast) även deltagit på ca 8 Gotland Runt. Björn är revisor i 

en samfällighetsförening. Förutom båtliv gillar han 

löpning, cykling och promenader med familjens nyligen 

anskaffade hund - en Goldendoodle. 
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Valberedningen:   Tommy Redefalk, omval på ett år. 
 

Tommy är född 1947 och bor med sin fru vid Svinnegarns 

källa. De har tre ”utflugna” barn. Efter 47 år som polis är 

Tommy nu pensionär. Medlem i ESS är han sedan 1973 då 

första segelbåten köptes. Nyligen sålt sin senaste motorbåt 
 

Tommy var Styrelseledamot (Intendent) i ESS 1996-2012. 

Han var ”Sammankallande” (Ordförande) i Valberedningen 

2012-2014 och har sedan varit ledamot i Valberedningen 

2015 – 2022. 1996 - 2022 även ledamot i 

Förtjänstmärkesnämnden. Med sitt stora kontaktnät är han 

helt oumbärlig i Valberedningen. 
 

Valberedningen:  Anna Bennitz, omval på ett år. 
 

Anna är född 1989 och uppväxt i Enköping. Familjen 

består av föräldrarna + syskon med familjer. Efter 

gymnasiet har Anna tagit en Kandidatexamen i 

Informationslogistik vid Linnéuniversitetet i Ljungby. 

Har sedan haft ett par olika arbeten och jobbar nu hos 

Josefssons Maskinuthyrning.  
 

Medlem i ESS har Anna varit sedan 2016. Hon har, med 

sin segelbåt av typ Calife 23, seglat några år men hittills 

bara i Mälaren. Hon hoppas att framöver även komma ut i 

skärgården. Anna vill medverka till att engagera fler unga 

och fler kvinnor som funktionärer i Sällskapet. 
 

Valberedningen:   Lars Eklind, omval på ett år. 
 

Lars är född 1950 och har bott i Enköping sedan 1957. Gift 

och har 2 ”utflugna” barn. Har i många år jobbat i lås- och 

larmbranschen men är nu pensionär. I ESS blev Lars 

medlem 1992 och 1995 valdes han till Styrelseledamot och 

Kassör i Sällskapet – en befattning han innehade till 2019.  
 

Lars är huvudsakligen seglare. Han kappseglar gärna men 

gillar också att göra båtturer, helst i Mälaren. Nuvarande 

båt är en Albin 78. Lars har ett suveränt kontaktnät i ESS. 

Han valdes in i Valberedningen på ESS Årsmöte 2020 och 

bidrar nu med värdefulla förslag på kandidater till ESS 

funktionärsposter. 

 

Valberedningen:   Thomas Hammarström, omval på ett år.  
 

Thomas är född 1949, bosatt centralt i Enköping, skild och 

har tre ”utflugna” söner + fem barnbarn. Är civilekonom 

och, i näringslivet, senast verksam som 

managementkonsult. Nu pensionär. Seglat har Thomas 

gjort sedan barndomen och han har ägnat sig åt såväl 

kappsegling som långsegling, bl.a. till Västindien. Har 

även haft motorbåtar. Har idag en segelbåt av typ Oceanis 

331 med vilken han tycker om att segla såväl utomskärs 

som i Mälaren och i Skärgården. 
 

Thomas är Medlem i ESS sedan år 2000. Sedan 2012 är 

han verksam i Valberedningen och på senare år som 

”Sammankallande” (Ordförande). Ambitionen är att alltid 

hitta kompetenta kandidater till alla ESS olika poster. 
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Förtjänstmärkesnämnden:  Hans Selg, nyval på fyra år. 
 

Hans är född 1956 och bor i Enköping där han har varit 

bosatt under större delen av sitt liv. Familjen består av 

hustrun och två vuxna barn - en son och en dotter. Efter 

utbildning på Försvarshögskolan har han tjänstgjort som 

officer bl.a. på Ledningsregementet, på Högkvarteret och 

på FN-uppdrag i Kosovo. Han är nu pensionär. 
 

Örnjolle började Hans segla på 70-talet och han var på 80-

talet entusiastisk windsurfare. Han är medlem i ESS sedan 

år 2000 och har för närvarande en motorbåt av typ Storebro 

Royal Cruiser 31 Baltic. Han och hustrun tycker om att 

göra båtturer på Mälaren och i skärgårdarna mellan 

Arholma och Västervik. 
 

I ESS har Hans tidigare varit Sekreterare och därefter 

under många år ansvarig för ESS hemsida. Är nu ledamot i 

IT-kommittén och styrelseledamot i Mälarens Båtförbund 

(där ESS är en av de anslutna båtklubbarna). 

 

 

 

 

 

 


