Enköping 2019-12-16

Information från Valberedningen i Enköpings Segelsällskap (ESS).
Vid årsmötet 2020 ska nedan angivna befattningar i ESS tillsättas:
Följande väljs på 2 år: Ordförande, Sekreterare, Ledamot 1 (Intendent), Ledamot 2 (Kommunikatör)
och Ledamot 3 (Klubbmästare).
Följande väljs på 1 år: Fyllnadsval av Vice Ordförande, Kassör och Varvschef. Dessutom två
revisorer, två revisorssuppleanter och fyra personer till valberedningen.
Följande väljs på 4 år: En ledamot i Förtjänstmärkesnämnden.
Funktionärer i de fasta kommittéerna väljs (fr.o.m. 2018) på ESS Vårmöte.

Valberedningens förslag till Enköpings Segelsällskaps Årsmöte 2020:
Valberedningen föreslår att ESS Årsmöte 2020 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 kandidater presenteras kortfattat i bilaga nr. 1 (5 sidor). Några av de faktorer
som gör att vi föreslår respektive kandidat anges i bilaga nr. 2 (1 sida).
Här följer Valberedningens förslag:
Ordförande: Sten Stabo, nyval.
Vice Ordförande: Alexander Bergwall, nyval - fyllnadsval på ett år.
Kassör: Camilla Erlewing, nyval - fyllnadsval på ett år.
Sekreterare: Leif Eriksson, nyval.
Varvschef: Jonas Jonsson, nyval - fyllnadsval på ett år.
Ledamot 1 (Intendent): Jan Orhaug, nyval.
Ledamot 2 (Kommunikatör): Jimmy Sandgren, nyval.
Ledamot 3 (Klubbmästare): Per Wadström, nyval.
Två revisorer: Roger Larsson, omval och Jan Sjöman omval.
Två revisorssuppleanter: Kersti Zetterström, omval och Mathias Kaneberg, omval.
Förtjänstmärkesnämnden: Rolf Sjögren, omval på 4 år. Valda sedan tidigare är: Tommy Redefalk
1 år kvar, Jonas Jonsson 2 år kvar och Sören Krantz 3 år kvar.
Valberedning: I ESS stadgar anges att Valberedningen även ska föreslå ny Valberedning. Förslaget
är: Thomas Hammarström (Sammankallande) omval, Tommy Redefalk, omval, Jonas Ekström, omval
och Lars Eklind nyval.
Mötesordförande vid Årsmötet: Jan Clasénius.
Mötessekreterare vid Årsmötet: Per Nilsson.
Justeringsmän och rösträknare vid Årsmötet: Lars Modigh och Bengt Sjökvist.
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Presentationer av de som ESS Valberedning föreslår som funktionärer:
Ordförande: Sten Stabo, nyval.
Sten är 72 år. Uppväxt i Enköpingstrakten och bor nu straxt
utanför tätorten tillsammans med sin hustru Agneta och två
barnbarn (11 och 7 år). Har även en ”utflugen” son (med
familj). Sten är Civilingenjör (KTH) och har innehaft olika
befattningar bl.a. på ABB. Han är nu pensionär.
Sten har mer än 50 års båterfarenhet. Är kappseglare och har
bl.a. genomfört nio Gotland Runt i egna båtar. Nuvarande
båten är av typ Linjett 35. Förutom att kappsegla turseglar
Sten gärna i Mälaren och i skärgården. I ESS blev han
medlem 1985. Har varit Vice Ordförande mellan 2013 och
2019 men har även andra intressen, bl.a. långfärdsskridsko.
Han är också ordförande i Tillinge Hembygdsförening. Stens
vision för ESS är att försöka engagera många fler
medlemmar att vara med och göra föreningen ännu bättre.

Vice Ordförande: Alexander Bergwall, nyval - fyllnadsval på ett år.
Alexander (även kallad ”AB”) bor i Enköping där han är
född och uppvuxen. Är 35 år, gift, och har två barn. Arbetar
som civilanställd handläggare avseende säkerhet och
säkerhetssystem hos Försvarsmakten i Enköping. Förutom
båtar gillar han att åka både skridskor och skidor.
”AB” har erfarenhet av främst segelbåtar men också en del
motorbåt. Gillar att kappsegla och har, förutom i ESS egna
seglingar, bl.a. deltagit på 2019 års stenhårda Gotland Runt.
Turseglar gärna i alla vatten. Har seglat en ostindiefarare
över Atlanten + Indiska oceanen och en båt från Holland till
Göteborg. Äger nu en Wasa 360 segelbåt.
Alexander blev medlem i ESS Ungdomssektion vid 6,
ungdomsledare vid 15 och Ordförande vid 25 års ålder Han
har därmed även varit Styrelseledamot i ESS i tio år.
Som Vice Ordförande vill han fortsätta att utveckla
föreningen till en attraktiv förening för hela familjen.

Kassör: Camilla Erleving, nyval - fyllnadsval på ett år.
Camilla är 39 år och gift med Patrik. De bor med döttrarna
Elin & Elsa i Fjärdhundra. Familjen tillhör ESS sedan drygt
20 år. De har en motorbåt av typ Princess 560 som de köpte
på Västkusten och sedan tog hem via Göta Kanal. Därefter
har långfärder gjorts till bl.a. Öland, Åland och Finland.
Camilla arbetar som konsult på en redovisningsbyrå. Hon är
även ansvarig för redovisningen i familjens bolag. Har varit
Styrelseledamot (Kommunikatör) i ESS mellan år 2016 och
2019 och kommer, om hon väljs till Kassör, att arbeta för
enkelhet och tydlighet vad gäller ESS ekonomi.
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Sekreterare: Leif Eriksson, nyval.
Leif är 73 år och bor sedan 2004 med hustrun Christina i
Enköping. De har tre ”utflugna” barn och fem barnbarn. Är
maskiningenjör men har under många år sysslat med
administrativt arbete i Landstingssektorn. Ingick i slutet av sitt
yrkesliv i Lasarettet i Enköpings ledningsgrupp där han bl.a.
verkade som sekreterare. Är nu pensionär.
Seglat har Leif gjort i drygt trettio år. Har haft ett flertal
segelbåtar – först en Vega och numera en Dufour 32 som han
2010 seglade hem från Ystad. Har tävlat några gånger men
föredrar att tursegla i Mälaren och skärgården. På vintern gillar
han att åka långfärdsskridskor.
Medlem i ESS har Leif varit i ca femton år. Har sedan 2016
verkat som mycket uppskattad sekreterare i Varvskommittén.
Har tidigare bl.a. varit sekreterare i en samfällighetsförening.
Som Sekreterare i ESS vill Leif verka för att det som sägs på
mötena återges korrekt och snabbt samt att god ordning råder
bland våra handlingar.

Ledamot 1 (Varvschef): Jonas Jonsson, Nyval - fyllnadsval på ett år
Jonas är född i Enköping och bor fortfarande kvar här. Han
är 51 år gammal, gift och har fem barn. Båt har han haft
sedan barnsben - för närvarande har han en motorbåt av typ
Spinosa 45. Han gillar att göra turer på Mälaren och i
skärgården. Han har även seglat med klubbkamrater på dels
några kappseglingar och dels några segelturer – den längsta
gick från Italien till Frankrike.
Vad gäller yrke jobbar Jonas med markarbeten för NCC.
Hans främsta hobby är båten men han gillar också att
”mecka” med motorer i både båt och bil. En annan hobby är
att samla på modelljärnvägen Märklin och han har med åren
fått en fin samling. I ESS har Jonas varit medlem i drygt 20
år. Han var Styrelseledamot och Varvschef 2013 - 2019.

Ledamot 1 (Intendent): Jan Orhaug, nyval.
Jan är 63 år och medlem i ESS sedan 2019. Bor sedan 2017 i
Enköpingstrakten tillsammans med hustrun Birgitta. Har två
vuxna barn och tre barnbarn. Bodde tidigare i Järfälla och var
då, i ett par år, styrelseledamot och hamnkapten i B/S Arken
(Stor båtklubb i Upplands Bro med mer än 500 båtar).
Efter tekniskt gymnasium har Jan, i yrkeslivet, bl.a. arbetat
med konstruktion av digitala integrerade kretsar (chip) som
används i datorer och nätverkssystem. Han är nu pensionär.
Vad gäller båtliv har Jan ca 25 års erfarenhet av olika
motorbåtar. Nuvarande båt är en Storebro Royal Cruiser 340
Biscay med vilken han gärna gör turer i såväl Mälaren som
Saltsjön. Han gillar att snickra, sköta trädgården och gå på
skogspromenader med hundarna. Jan har flera konkreta idéer
för att göra Klubbholmen ännu mer attraktivt för allt båtfolk.
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Ledamot 2 (Kommunikatör): Jimmy Sandgren, nyval.
Jimmy är 41 år. Flyttade för tre år sedan till Enköping och
köpte drygt ett år senare sin första egna båt – en motorbåt av
typ Albin 25. Med denna gör han gärna turer, hittills bara i
Mälaren. I samband med båtköpet blev han medlem i ESS.
Bodde tidigare i Småland där han ofta var ute med snurrebåt
och fiskade. Har också seglat en del, bl.a. fem gånger med en
33-fotare i Medelhavet. En av dessa gånger gick färden från
Sicilien – Sardinien – Mallorca, en segling på ca 800 sjömil.
Han är utbildad IT-Tekniker och har gedigen IT-erfarenhet
från stora företag som WM-Data, Atea och Ikea. Jobbar idag
som IT-Arkitekt hos Försvarsmakten.
Tidigare i livet har Jimmy suttit som Ledamot och Ordförande
i en lokal fackklubb. Förutom båt tycker han om Baseboll och
Padeltennis. Han hoppas kunna bidra till styrelsearbetet med
sina yrkesrelaterade erfarenheter och tror att han, i många
frågor, kan ge ytterligare givande perspektiv.

Ledamot 3 (Klubbmästare): Per Wadström, nyval.
Per är 65 år och bor i Enköping där han även är uppvuxen.
Familjen består av hustru, två vuxna döttrar och en hund. Han
är Ingenjör och har också läst företagsekonomi på universitet.
Driver eget företag i plastbranschen.
Seglat har Per gjort sedan barnsben och han har genom åren
haft ett stort antal olika segel- och motorbåtar. Nuvarande
segelbåt är en Lohi 34 i vilken han är delägare. Har också en
motorbåt (Riva) i mahogny och en Kustfiskebåt i ek. Gör
gärna turer både på Mälaren och i skärgården. Har tidigare
deltagit i kappseglingar – bl.a. 6 stycken Gotland Runt.
Per är medlem i flera föreningar och är t.ex. Ordförande i
Klubb Riva Sverige och Vice Ordförande i Riva Historical
Society Int. Han har varit medlem i ESS i mer än 50 år och är
sedan 2018 medlem i Båtlivskommittén. Gillar att snacka med
gubbarna på varvet, båtsnickra och att resa. Vill jobba för att
ESS ska bli en både funktionell och mer social klubb.

Revisor 1: Roger Larsson, omval.
Roger är 76 år 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 Roger dels arbetat i det
privata näringslivet som ekonomichef, administrativ chef
och VD samt dels som ekonomidirektör hos
Länspolismyndigheten i Södermanland. Han är nu
pensionär.
Roger har en motorbåt av typ Nimbus 26. Förutom båtliv
tycker han om handboll och alpin skidåkning. Hans största
intresse idag är dock de tre döttrarna och deras familjer.
Roger är sedan många år verksam som revisor i ESS och har
varit medlem i ca 30 år.
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Revisor 2: Jan Sjöman, omval.
Jan är 66 år och gift med Lena. De bor centralt i Enköping
där Jan är född och uppväxt. Båt har Jan 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.
Medlem i ESS blev Jan år 2000. Jan har studerat ekonomi
vid Högskola/Universitet och är till yrket Auktoriserad
Redovisningskonsult SRF/Revisor. Har arbetat som
redovisningskonsult sedan 1974 (med div. uppehåll för
studier). Arbetar idag deltid i egna företaget Sjömans
Revisionsbyrå.
Förutom båtar är Jan intresserad av musik och han läser
också gärna en god bok. Vad gäller andra föreningar än ESS
är han revisor i EIS + Röda korset.

Revisorssuppleant 1: Kersti Zetterström, omval.
Kersti är Enköpingsbo sedan 1985. Gift med Dagge, och har
två döttrar och fyra barnbarn.
Medlem i ESS sedan 1986. Har med 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 av typ Hanse 400 med vilken de bl.a.
har rundat Sveriges nordligaste boj.
Kersti arbetar som ekonom på Enköpings kommun.

Revisorssuppleant 2: Mathias Kaneberg, omval.
Mathias fyller 52 år i januari 2020. Bor i Enköping. Har två
söner som läser på högskola i Stockholm samt en
bonusdotter som jobbar på socialen i Västerås. Mathias
främsta fritidsintressen är jakt, hundar och båtliv. Han har
varit medlem i ESS sedan (ca) år 2000 då familjen skaffade
sin första båt. De har nu en motorbåt av typ Bayliner 2955.
Mathias arbetar som byggkonsult i sitt eget bolag AME
Konsult AB i Enköping. Sitt ekonomiska kunnande har han
skaffat sig genom ett gediget intresse under 28 år som egen
företagare.

Förtjänstmärkesnämnden: Rolf Sjögren, omval
Rolf är 73 år och bor i Enköping med sin fru Leonor. De är
vintertid ofta i Leonors hemland Colombia. Somrarna
tillbringar de mest i sin lilla stuga på Klubbholmen. De är båda
pensionerade och har 2 barn och 5 barnbarn.
Under sitt yrkesliv arbetade Rolf på SPM i Strängnäs samt på
Bahco Industri i Enköping. Båtlivet började på 60-talet då Rolf
tillsammans med sin far byggde en motorbåt i plywood. På 80talet började han segla och sedan ca femton år äger familjen en
grön Allegro 27.
I ESS har Rolf varit medlem sedan 1980. Han var fram till
2012 under många år Sekreterare i ESS. Sedan dess har han
varit ledamot i Förtjänstmärkesnämnden.
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Valberedning: Lars Eklind, nyval.
Lars är 69 år och har bott i Enköping sedan 1957. Han är
gift och har 2 ”utflugna” barn. Har i många år jobbat i låsoch larmbranschen men är nu pensionär.
I ESS blev Lars medlem 1992 och 1995 valdes han till
Styrelseledamot och Kassör i Sällskapet. Han har sedan
innehaft denna befattning fram till 2019.
Lars är huvudsakligen seglare. Han kappseglar gärna men
gillar också att göra båtturer, helst i Mälaren. Nuvarande båt
är en Albin 78.

Valberedning: Tommy Redefalk, omval.
Tommy är 72 år och medlem i ESS sedan 1973 då första
segelbåten införskaffades. Har numera motorbåt. Han bor vid
Svinnegarns källa och är gift med Lena. De har tre ”utflugna”
barn och Tommy avslutade för några år sedan en 47-årig
poliskarriär.
I ESS har Tommy varit Styrelseledamot (Intendent) 19962012 och Sammankallande i Valberedningen 2012-2014.
Ledamot i Valberedningen sedan 2015 och fram till nu. Till
ledamot i förtjänstmärkesnämnden valdes han 1996 och där
sitter han ännu. Tommy var VD i ESS Oil AB 1996-2012 och
därefter ledamot i detta bolags styrelse 2013-2018 (då
bolaget avvecklades).

Valberedning: Jonas Ekström, omval.
Jonas är 58 år och bor med sin hustru Birgitta centralt i
Enköping. Han har varit medlem i ESS i ca 20 år och är,
sedan några år, ledamot i såväl Valberedningen som
Tävlingskommittén.
Jonas är seglare och tävlingsseglade flitigt i H-båt under
nästan tio års tid. Har nu en LM30 som används mest för
”cruising”. Har ett flertal gånger seglat till Finland där
familjen har en sommarstuga. Jonas arbetar som tekniker
inom ventilationsstyrning i labbmiljöer.

Valberedning: Thomas Hammarström (Sammankallande), omval.
Thomas är 70 år och bosatt centralt i Enköping.
Har tre ”utflugna” söner och fem barnbarn. Är civilekonom
och senast verksam som managementkonsult i näringslivet.
Nu pensionär.
Han har seglat sedan barndomen och ägnat sig åt såväl
kappsegling som långsegling, bl.a. till Västindien. Har även
haft några motorbåtar. Idag har han en segelbåt av typ
Beneteau Oceanis 331 med vilken han tycker om att segla
såväl utomskärs som i Skärgården och Mälaren.
Thomas är medlem i ESS sedan ca 20 år och är sedan 2012
verksam i Valberedningen.
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Kommentarer avseende Valberedningens förslag till ESS Årsmöte 2020
Valberedningens förslag till ESS Årsmöte 2020 har föregåtts av ett omfattande och noggrant arbete
med att försöka hitta passande personer till de ovanligt många befattningar som, vid årsmötet 2020,
blir lediga för nyval. Vi tycker själva att arbetet har gått över förväntan och att samtliga som vi
föreslår för nyval är mycket väl lämpade för de poster där de ställer upp för val. Nedan anger vi
(kortfattat) några av de faktorer som gör att vi föreslår respektive kandidat. Då samtliga personer
bedöms inneha social kompetens och samarbetsförmåga anges inte detta nedan.
Ordförande: Sten Stabo (72 år)
Sten har varit medlem i ESS i 35 år. Har varit Vice Ordförande mellan 2013 och 2019 och har alltså
omfattande och färsk erfarenhet från arbetet i ESS styrelse. Har stor vana vid, de för ESS så viktiga,
förhandlingarna med kommunen. Är mycket populär bland medlemmarna – Valberedningen har fått
in ett medlemsförslag med 50 namn som föreslår Sten som ny Ordförande.
Vice Ordförande: Alexander Bergwall (nedan kallad AB) (35 år)
AB har varit medlem i ESS i snart 30 år. Blev Ordförande för Ungdomssektionen vid 25 års ålder och
har därmed varit Styrelseledamot i ESS i tio år. Har alltså, trots sin måttliga ålder, stor erfarenhet från
styrelsearbetet i ESS. Vi hoppas att AB och Sten ska komplettera varandra vad gäller ålder/erfarenhet.
Kassör: Camilla Erlewing (39 år)
Camilla tillhör ESS sedan drygt 20 år. Arbetar som ekonom och är alltså en av ganska få i ESS som
verkligen passar att sköta kassörsjobbet. Har varit Styrelseledamot (Kommunikatör och tillförordnad
Kassör) i ESS mellan år 2016 och 2019 och har alltså (2020) fyra års erfarenhet från ESS styrelse.
Sekreterare: Leif Eriksson (73 år)
Leif har i yrkeslivet bl.a. verkat som sekreterare i Lasarettet i Enköpings ledningsgrupp (där han
ingick). Medlem i ESS har han varit i ca femton år. Sedan 2016 verkar han som mycket uppskattad
sekreterare i Varvskommittén. Har tidigare bl.a. varit sekreterare i en samfällighetsförening och, vid
ett tillfälle, verkat som mötessekreterare på ett ESS-årsmöte (där han skrev ett mycket bra protokoll).
Varvschef: Jonas Jonsson (51 år)
Jonas har varit medlem i ESS i drygt 20 år. Han var Styrelseledamot och Varvschef 2013 – 2019 och
gjorde då ett mycket bra jobb. Har alltså 6 års erfarenhet av att vara Varvschef och Styrelseledamot.
Ledamot 1 (Intendent): Jan Orhaug (63 år)
Jan är medlem i ESS sedan 2019. Han är alltså relativt ny i ESS men har tidigare (då han bodde i
Järfälla) i ett par år varit styrelseledamot och hamnkapten i B/S Arken som är en stor båtklubb (med
mer än 500 båtar) i Upplands Bro. Janne har alltså ett par års erfarenhet av styrelsearbete i en annan
båtklubb och kan kanske därmed tillföra nya erfarenheter och idéer till ESS styrelse. Vad gäller båtliv
har Jan ca 25 års erfarenhet. Är bosatt relativt nära Klubbholmen (där han har sin båtplats).
Ledamot 2 (Kommunikatör): Jimmy Sandgren (41 år)
Jimmy blev medlem i ESS när han, för tre år sedan, flyttade till Enköping. Han har fått information
om att själva kommunikatörsjobbet kanske överförs till en kanslist men tror att han kan bidra till
styrelsearbetet i kraft bl.a. av sina datakunskaper (han är IT-tekniker med gedigen erfarenhet).
Tidigare i livet har Jimmy suttit som Ledamot och Ordförande i en lokal fackklubb. Bl. a. eftersom
Valberedningen anser att det är viktigt att ha god IT-kompetens i styrelsen föreslår vi val av Jimmy.
Ledamot 3 (Klubbmästare): Per Wadström (65 år)
Per har varit medlem i ESS i mer än 50 år. Är sedan 2018 medlem i Båtlivskommittén där han har
gjort ett utomordentligt bra jobb. Per har stor erfarenhet av styrelsearbete i båtklubbar och är t.ex.
Ordförande i Klubb Riva Sverige och Vice Ordförande i Riva Historical Society International.
Valberedning: Lars Eklind (69 år)
Lars har varit medlem i ESS i närmare 30 år. Har varit styrelseledamot och Kassör i nästan 25 år och
har under denna tid fått ett mycket omfattande kontaktnät i klubben. Passar därmed alldeles utmärkt
in som ny ledamot i Valberedningen.

