Årsmöte Enköpings
Segelsällskap 2017

Preliminär Dagordning Årsmöte 2017
1. Mötet öppnas
2. Frågan om mötet är stadgeenligt kallat
3. Meddelande om inval och utträden.
4. Röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av mötes ordförande
7. Val av sekreterare
8. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
10. Fastställande av balans- och resultaträkning.
11. Föredragning av revisionsberättelse.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Val av styrelse.
a) Vice Ordförande
b) Kassör
c) Val av tre ledamöter
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
15. Val av ledamöter i de fasta kommittéerna.
16. Val av förtjänstmärkesnämnd.
17. Val av valberedning.
18. Beslut om firmatecknare.
19. Styrelsearvoden.
20. Information.
a) Avveckling av ESS AB 2016
b) Arbetspliktsuttag
c) Hamnavtal, varvet, Båthus
d) Stadgeändring vid vårmötet
21. Utdelning av förtjänstmärke
22. Vinnare av slogantävling
23. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar
24. Övriga frågor
25. Mötets avslutning.

Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen
Styrelsen har under året genomfört 9 styrelsemöten, två arbetsmöten samt ett konstituerande
möte, årsmöte, vår och höstmöte samt ett informationsmöte för nya medlemmar. En
representant från valberedningen har följt styrelsens arbete vid ordinarie
närvarosammanträden.
Under året har två stora och viktiga händelser för sällskapet inträffat. I januari blev det
förnyade arrendeavtalet slutligen klart och vi kan se fram emot ytterligare minst 15 års
verksamhet på varvet och i Enköpings hamn. Förhoppningsvis många fler år än så. Årets
andra riktigt stora händelse var naturligtvis att Enköpings Segelsällskap fyllde 100 år. Detta
firades ju så smått under hela året men kulminerade med jubileumsfesten i september där ca
140 medlemmar deltog.
Både på Klubbholmen och varvet har under året en fortsatt uppsnyggning skett helt i enlighet
med det arbete enligt planer som påbörjats tidigare år. Detta är viktigt, inte minst för att visa
kommunen att vi menar allvar med våra åtaganden i det nya arrendeavtalet. Dessutom ger det
ett mervärde för medlemmarna när våra områden är prydliga och välskötta.
Samarbete med Strängnäs kommun och ett antal båtorganisationer om att återupprätta
Rökaströmsleden har startats upp. Kan leda till ökat samarbete i regionen för att underlätta
och stimulera det regionala båtlivet.
Det har under året också noterats att medlemmarnas båtar blir allt större och att det därför
efterfrågas fler större båtplatser.
Föreningen har en god ekonomisk stabilitet med två väl fungerande och funktionella hamnar.

Magnus Johansson
Ordförande Enköpings Segelsällskap

Varvet
Det har genomförts lite mindre verksamhet under 2016 med hänsyn till att vi avvaktat vårt
nya arrendeavtal.
Det vi genomförde utöver de vanliga sysslorna i hamnen är:
3 städdagar
Upprustade kvarteret B med nytt räcke och ordentlig uppmärkning av platserna
Vi köpte in elstolpar med belysning som monterades på bryggorna och avslutningsvis har vi
utförde allmänt underhåll av varvets inventarier.
Jonas Jonsson
Varvschef

Medlemskommittén
Under våren genomfördes ett uppskattat föredrag av Bengt Lindholm från North Sails.
Midsommarfirandet och en Kräftskiva genomfördes av Klubbholmskommittén.
Som ett led i Jubileumsfirandet genomförde kappseglingskommittén ”Sparin Runt” som blev
ett mycket uppskattat arrangemang.
Året stora aktivitet var naturligtvis Jubileumsfesten i hamnen. Ett imponerande antal
medlemmar ställde upp både med för och efterarbete och som funktionärer. Stämningen var
god och vädret var på vår sida. Erfarenheterna från arrangemanget kommer att ligga till grund
för 200-årsjubileet.
Tomas Hörz
Ordförande Medlemskommittén

Båtplatskommittén
Kommittén har under 2016 ansvarat för bryggplatserna i hamnen och på Klubbholmen samt
varvsplatserna.
Kommittén har under året träffats fyra gånger där olika personer bjudits in beroende på vad
som har diskuterats. Bland annat har varvschef, kassör och intendent bjudits in. På ett av
mötena närvarade valberedningen, för att ta del av kommitténs arbete.
Kommittén genomförde under sommaren ett test med att via Mooringos mobilapp hyra ut
gästplatser på Klubbholmen. I testet ingick platserna på 500/600-bryggan. Testet resulterade
inte i någon uthyrning.
I ett försök att komma tillrätta med de långa kö-listerna la kommittén fram ett förslag, att
införa en kö-platsavgift, för styrelsen. Höstmötet fattade beslut om att införa kö-platsavgiften
vilket resulterade i att antalet i kö minskade från 142 till 41.
Inför arbetet med att fördela årets varvsplatser togs en schematisk skiss över varvsområdet
fram.

Kommittén har under året fördelat:



42 bryggplatser
38 varvsplatser

Robin Holmquist
Båtplatsansvarig

Redaktionskommittén
Nyhetsbrev har skickats ut vid nio tillfällen under 2016.
Kommittén var delaktig under Jubileumsdagarna i hamnen, med b la tipspromenad.
Efter Jubileumshelgen skrevs en artikel till tidningen Båtliv.
Det beställdes nya vimplar som finns till försäljning i kiosken och på kansliet.
Camilla Erleving
Kommunikatör

Tävlingskommittén
Tävlingar som anordnades 2016 var Joar Blå Cup, Midsommarpokalen, Sparin Runt, 12timmars samt 12 st Onsdagsseglingar (varav 3st var träningstillfällen med tema).
Jubileumstävlingen Sparin Runt föll väl ut och konceptet kommer leva vidare. Lockade även
ett antal båtar från Bålsta.
Det blev ingen gemensam eskader under året.
Ny säkerhetsbåt införskaffades gemensamt med ungdomssektionen vilken vi är väldigt nöjda
med.
Tobias Elgfors
Tävlingsledare

Klubbholmskommittén
Under 2016 har vi bytt ut belysning stolparna på 700-bryggan och även belysningen i skogen
mellan klubbhuset och startpaviljongen.
När vattenfall drog om ledningarna så passade vi på att flytta inkommande el-central till
gaveln på klubbhuset.
För övrigt under året har det allmänna underhåller sköts av flitiga medlemmar som ställt upp
på att kratta stranden, röjt sly och klippt gräsmattor. Vi har även genomför 3 stycken lyckade
städdagar där vi har haft en fin uppslutning.

Till sitt vill jag tacka alla medlemmar som ställt upp under 2016 och jag hoppas att vi får en
lika bra uppslutning under 2017 så vi kan fortsätta arbetet med att hålla våran Klubbholmen
snygg och tilltalande.
Andreas Hugosson
Intendent

Ungdomssektionen
Ungdomssektionen började året med att genomföra planering av alla de aktiviteter som skulle
genomföras under året. I slutet av April hade vi städdagar för att få ordning på alla båtar sedan
började måndagsseglingarna den 6 maj med ca 15 deltagare under 5 tillfällen under våren.
Sedan genomförde vi vårt årliga seglarläger med 60 deltagare där cirka 25 ledare deltog under
veckan. Hösten började med att vi deltog på öppna veckan med seglingsaktiviteter i hamnen
för de som ville prova på. Under firandet av 100-års jubileumet deltog ungdomssektionen
under lördagen med prova på segling och förevisning av knopar. Höstens måndagsseglingar
började 15 augusti och genomfördes vid 6 tillfällen med cirka 15 deltagare även under hösten.
Säsongen avslutade traditionsenligt med ett mycket uppskattat höstklut och städdag då vi tog
upp alla båtar och plockade undan för vintern. I november gick 9 ledare utbildningen
Plattformen i Uppsala, enligt Svenska seglarförbundets utbildningsplan för certifierad
seglarskola. Under våren köpte Ungdomssektionen tillsamman med Kappseglingssektionen en
ny säkerhetsbåt med stöd från riksidrottsförbundet. Denna gav oss och kappseglingssektionen
en stabil plattform att genomföra vår verksamhet från vilket gör att vi under 2017 kan fortsätta
utveckla verksamheten.
Alexander Bergwall
Ordf Ungdomssektionen

Valberedningens förslag till Enköpings Segelsällskaps Årsmöte
2017:
Vice Ordförande:
Kassör:
Ledamot 1 (Varvschef):
Ledamot 2 (Tävlingsledare):
Ledamot 3 (Båtplatsansvarig):

Sten Stabo, omval.
Lars Eklind, omval.
Jonas Jonsson, omval.
Johan Eriksson, nyval.
Mikael Svensson, nyval.

Två revisorer: Roger Larsson, omval och Jan Sjöman nyval.
Två revisorssuppleanter: Kersti Zetterström, omval och Mathias Kaneberg, omval.
Förtjänstmärkesnämnden: Tommy Redefalk omval på 4 år.
Valda sedan tidigare är: Thomas Hammarström 1 år kvar, Sören Krantz 2 år kvar och
Rolf Sjögren 3 år kvar.
Valberedning: I ESS stadgar anges att Valberedningen även ska föreslå ny
Valberedning.
Samtliga ledamöter ställer upp för omval varför förslaget är: Thomas Hammarström
(Sammankallande) omval, Lina Berglund omval, Tommy Redefalk, omval och Jonas
Ekström,
omval.
Funktionärer i de fasta kommittéerna:
Klubbholmskommittén:
Pär Hammarström, nyval
Alexander Bergvall, omval
Lars Hoppe, omval
Tommy Larsson, omval
Rolf Lindholm, omval
Roger Lundholm, omval
Marcus Jonsson, nyval
Tomas Åkerlund, nyval
Thomas Ahlin, nyval
Varvskommittén:
Leif Eriksson, nyval
Sven- Åke Andersson, omval
Marcus Jonsson, omval
Thörje Gustavsson, omval
Björn Pettersson, omval
Kjell Pärlefjord, omval
Peter Rollin, omval
Törje Sandberg, omval
Mikael Söderlund, omval

Tävlingskommittén:
Göran Dolfei, omval
Jonas Ekström, omval
Martin Hansen, omval
Jonas Lindberg, omval
Erik Persson, omval
Redaktionskommittén:
Hans Einarsson, omval
Tommy Sköld, omval
Synnöve Sundquist, nyval
Pelle Sundquist, nyval
Medlemskommittén:
Staffan Eklund, omval
Anders Fredriksson, omval
Båtplatskommittén:
Gunnar Lagerlöf, omval
Anders Guth, omval
Vaktkommittén:
Jan Clasénius, nyval
Mats Grahn, nyval

