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Inbjudan 

Vi har nöjet att bjuda in alla medlemmar i Enköpings Segelsällskap till 100-Årsmöte 
onsdagen den 2 mars 2016 kl. 18.30 i Korsängsskolans Aula. Kaffe med tilltugg serveras och 
alla som deltar på mötet gottskrivs en timmes utförd arbetsplikt enligt nedan! 

Eftersom det är ESS hundrade årsmöte skulle vi uppskatta mycket om alla ESS:are som läser 
detta också försöker komma på Årsmötet! Information, bl.a. om de planerade 100-
årsfestligheterna, kommer att presenteras och viktiga personval kommer att genomföras. Ett 
stort antal Förtjänstmärken kommer också att utdelas. Kom och hedra våra 
förtjänstmärkestagare med din närvaro och gör också din röst hörd så att ESS utvecklas på 
ett sätt som DU tycker är bra!  

Vi rekommenderar att alla medlemmar, före Årsmötet, går in på 
www.enkopingssegelsallskap.se och, under rubriken "Kallelse till ESS Årsmöte 2016", 
studerar all den information som finns utlagd där! En nyhet för i år är att det, för de 
funktionärs-kandidater som föreslås till de "tyngsta" posterna i ESS, finns foton och korta 
presentationer. Utskrifter av information och förslag från Valberedningen samt ett 
medlemsförslag finns också i Hamnstugan.  

För att stimulera medlemmarna att närvara på ESS medlemsmöten kommer alla som deltar 
på ESS Årsmöte, Vårmöte och/eller Höstmöte att gottskrivas en timmes utförd arbetsplikt 
bara genom att delta på respektive möte. Den som går på samtliga dessa möten fullgör alltså 
tre timmars arbetsplikt bara genom sitt mötesdeltagande!  

Ingen föranmälan behövs till Årsmötet men kom ihåg att registrera dig vid ankomsten! 
Denna registrering behövs dels för upprättande av röstlängd och dels som underlag för 
utförd arbetsplikt. För en snabb registrering ber vi dig att ha ditt medlemsnummer i ESS 
tillgängligt vid ankomsten till mötet! Medlemsnumret är angivet på den faktura du nyligen 
har fått från ESS.  

Skriv snarast in i din almanacka att du deltar den 2/3! Hjärtligt välkommen! 
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