
Enköping i januari 2016 (uppdaterat i februari 2016) 
 
 
 
 
Information från Valberedningen i Enköpings Segelsällskap (ESS). 
 
Vid årsmötet 2016 ska nedan angivna befattningar i ESS tillsättas: 
 
Följande väljs på 2 år: Ordförande, Sekreterare, Ledamot 1 (Intendent), Ledamot 2 
(Kommunikatör), Ledamot 3 (Klubbmästare) 
 
Följande väljs på 1 år: Två revisorer, två revisorssuppleanter, fyra personer till valberedningen 
och samtliga funktionärer i de fasta kommittéerna. 
 
Följande väljs på 4 år: En ledamot i Förtjänstmärkesnämnden. 
 
 
 
Valberedningens förslag till Enköpings Segelsällskaps Årsmöte 2016: 
 
Valberedningen föreslår att ESS Årsmöte 2016 väljer nedan angivna personer, som alla har 
tackat ja till att ställa upp som kandidater, till de nedan angivna befattningarna. Valberedningen 
har, efter noggrann utvärdering, bedömt samtliga nedan angivna personer som mycket väl 
lämpade för de föreslagna befattningarna. Samtliga kandidater, förutom de i de fasta 
kommittéerna (som namnges i bilaga nr. 2), presenteras kortfattat i bilaga nr. 1. Här följer 
Valberedningens förslag: 
 
Ordförande: Sittande ordförande, Magnus Johansson, omval. 
  
Sekreterare: Per Nilsson, nyval. 
  
Ledamot 1 (Intendent): Andreas Hugosson, nyval. 
  
Ledamot 2 (Kommunikatör): Camilla Erleving, nyval.  
  
Ledamot 3 (Klubbmästare): Thomas Hörtz, omval. 
 
Två revisorer: Roger Larsson, omval och Tobias Gerdtmark nyval. 
 
Två revisorssuppleanter: Kersti Zetterström, nyval och Mathias Kaneberg, nyval. 
 
Förtjänstmärkesnämnden: Rolf Sjögren, omval på 4 år. Valda sedan tidigare är: Tommy 
Redefalk 1 år kvar, Thomas Hammarström 2 år kvar och Sören Krantz 3 år kvar.  
 
Valberedning: Lina Berglund, omval, Thomas Hammarström, omval, Tommy Redefalk, nyval 
och Jonas Ekström, nyval.  
 
Funktionärer i de fasta kommittéerna enligt bilaga nr. 2.  
 
Mötesordförande vid Årsmötet: Jan Brevemark  
 
Justeringsmän och rösträknare vid Årsmötet: Lars Modigh och Bengt Sjökvist. 
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Presentationer av de som ESS Valberedning föreslår som funktionärer: 
 
 
 
Ordförande – Magnus Johansson, omval (Vald som ordförande i ESS 2012 och 2014). 
 

Magnus är 53 år. Han bor tillsammans med sin fru 
Helena i en lägenhet centralt i Enköping och arbetar 
som officer på Ledningsregementet i Enköping.  
 
Magnus är seglare med erfarenhet mest från Svenska 
och Danska vatten. Senast har han och Helena även 
gjort en tur till Holland och Dover/Calais.  

 
Erfarenheter från styrelseverksamhet: Magnus har haft 
ett flertal styrelseuppdrag som ordförande och ledamot 
både inom och utanför ESS. Inom ESS var Magnus 
Klubbmästare 2008-2012 och därefter har han verkat 
som Ordförande i Enköpings Segelsällskap från 2012 
och framåt. 
 
 

 
 

Sekreterare: Per Nilsson, nyval. 
 

Per är 43 år och gift med Camilla. De bor med sonen 
Pontus i Knivsta och har tillhört ESS i ca 10 år.  

Per är civilingenjör i bioteknik men har också en 
forskarutbildning i strålningsvetenskap (radioaktiva 
läkemedel). Han arbetar som ansvarig för 
läkemedelskvalitet hos läkemedelsbolaget Galderma i 
Uppsala.  

Senaste större båt var en segelbåt av typ HR 312.  
Familjen har också en tvåmansjolle, RS200 (ungefär 
som en Tvåkrona), som de seglar i olika 
konstellationer. Aktiviteterna inom jolleseglandet i har 
gett kontakter i Upplands Seglarförbund som säkert 
kan vara ESS till nytta. Är/har varit styrelseledamot i 
ett flertal olika föreningar. 

 



Bil.1 till Valberedningens förslag avs. val av ledamöter vid ESS Årsmöte 2016.                   Sida 2 
 

  
Ledamot 1 (Intendent): Andreas Hugosson, nyval. 

 
 
Andreas är 39 år och bor med sin familj i Hummelsta.  
Blev medlem i ESS redan som 11åring och lärde sig då 
att segla. Efter jolleseglingen har han haft flera sorters 
motorbåtar och även en segelbåt. Har nu en motorbåt av 
typ Sea Ray på 35fot. Tillbringar mycket tid med båten 
i Stockholms skärgård och i Mälaren. 
 
För övrigt så är Andreas intresserad av både motorer 
och mekanik och det har återspeglats i de jobb han har 
haft genom åren. Han jobbar idag som servicetekniker 
på ett litet företag som installerar och reparerar 
komprimatorer och det är ett jobb som han trivs med. 

 
 
 
 
Ledamot 2 (Kommunikatör): Camilla Erleving, nyval. 

 
Camilla är 35 år och gift med Patrik. De bor med 
döttrarna Elin & Elsa i Fjärdhundra. Familjen tillhör 
ESS sedan 12 år. De har en motorbåt av typ Princess 
560 som de förra sommaren köpte på Västkusten och 
sedan tog hem via Göta Kanal. 
 
Camilla arbetar på ekonomiavdelningen på Möller Bil 
Sverige AB i Uppsala sedan 2010. Hon är även kassör 
på Vitbjörkens Förskola och ansvarig för 
redovisningen i den egna familjens aktiebolag.  
 

 
 
Ledamot 3 (Klubbmästare): Thomas Hörtz, omval. (invald vid fyllnadsval 2015). 

 
Tomas Hörz är 71 år och medlem i ESS sedan 1959. 
Seglar en Bavaria 35 Match som han köpte helt färdig 
2005. Sina tre tidigare båtar byggde han själv. 
 
Seglar på semestrar i Östersjön tillsammans med 
hustru Pia och katt. Senast i somras tog de sig till 
Finlands stora insjö Saimen med ett besök i ryska 
Viborg på hemvägen. 
 
Yrkesmässigt arbetade Tomas i 25 år på Bahco 
Ventilation, de sista 10 åren som marknadschef. 
Sedan 1995 har han arbetat som konsult med kvalitets- 
och miljöledningssystem vilket han fortfarande gör. 
Bor i villa i Fanna. Har en vuxen son som bor i 
Stockholm. 
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Revisor 1: Roger Larsson, omval 

 
Roger är 72 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 idag en motorbåt av typ Nimbus 26. 
Förutom båtliv tycker han om handboll och alpin 
skidåkning. Sitt största intresse idag är dock hans tre 
döttrar och deras familjer. Roger är verksam som 
revisor i Enköpings Segelsällskap och har varit 
medlem i ESS i ca 30 år. 

 
 
Revisor 2: Tobias Gerdtmark nyval. 
 
 

Tobias är 35 år och bosatt med hustru och barn nära 
Norrtälje. Han kommer ursprungligen från Enköping 
och har varit medlem i ESS sedan 1997 då första 
segelbåten köptes. Senaste båten är en Mamba 31. 
Efter flytt till Roslagen 2011 har familjen haft båten 
vinterförvarad i sitt båtskjul i Enköping men med 
sommarplats för båten hemma på Vätö. 
 
Tobias arbetar som koncernredovisningsekonom via 
eget bolag och har tidigare arbetat som revisor för 
revisionsjättarna PricewaterhouseCoopers och Ernst & 
Young. Sin examen som Civilekonom, tog han på 
Uppsala universitet år 2005. 
 

 
 
Revisorssuppleant 1: Kersti Zetterström, nyval  

 
 
Kersti är Enköpingsbo sedan 1985. Gift med Dagge, 
och har två döttrar och två barnbarn.  
 
Medlem i ESS sedan 1986. Har med Dagge seglat till 
de flesta länderna i Östersjön. Hade tidigare bl.a. 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. 
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Revisorssuppleant 2: Mathias Kaneberg, nyval. 

 
Mathias fyller 48 år nu i januari. Bor i Enköping 
tillsammans med sin fru Eva-Lena. Har två söner som 
pluggar i Stockholm. Mathias två främsta 
fritidsintressen är jakt och båtliv.  
 
Mathias har varit medlem i ESS sedan (ca) år 2000 då 
familjen skaffade sin första båt. De har nu en motorbåt 
av typ Cranchi Endurance 41.  
 
Mathias arbetar som Arbetschef på Elvbygg i 
Enköping. Sitt ekonomiska kunnande har han skaffat 
sig genom ett gediget intresse under 
de 25 år som han tidigare har drivit eget företag. Idag 
ansvarar han bl.a. för ekonomisk uppföljning och 
rapportering i Elvbygg som idag har ca 70 anställda. 

 
 
 
Förtjänstmärkesnämnden: Rolf Sjögren, omval. 

 
Rolf är 69 år och bor i Enköping med sin fru Leonor. 
Somrarna tillbringar de 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.  

 
Båtlivet började på 60-talet då Rolf tillsammans med 
sin far byggde en motorbåt i plywood. På 1980-talet 
började han segla och sedan ett tiotal år äger familjen 
en grön Allegro 27.  

 
I ESS har Rolf varit medlem sedan 1980. Han var 
sekreterare i ESS under många år fram till 2012. 
Sedan dess är han ledamot av 
Förtjänstmärkesnämnden. 

 
 
Valberedning: Carolina, ”Lina”, Berglund, omval.  
 

 
"Lina" är 43 år. Har nyligen flyttat från Enköping till 
Bredsand där hon bor med sin sambo Jonny och deras 
två små barn. ”Lina arbetar som servitris på Haga Slott 
och som boendestödjare på ett öppet boende. 
 
Familjens nuvarande båt är en Bayliner 3055 som de 
trivs väldigt bra med. ”Lina” har varit medlem i ESS i 
ca 5 år och har under denna tid hunnit med att driva 
kiosken på ”Klubbholmen” i två säsonger (2013 och 
2014). Hon är f.n. verksam i ESS Valberedning.  
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Valberedning: Thomas Hammarström, omval  

 
 
Thomas är 66 år och bosatt i Enköping. Har tre 
utflugna söner. 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 i Stockholms Skärgård och Mälaren. 
  
Thomas är medlem i ESS sedan ca 15 år och, förutom 
i Valberedningen, verksam i Förtjänstmärkesnämnden 
och (som inofficiell sekreterare) i Varvskommittén. 

 
 

 
 
Valberedning: Tommy Redefalk, nyval. 

 
Tommy är 68 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) 
1996-2012 och Sammankallande i valberedningen 
2012-2014. Till ledamot i förtjänstmärkesnämnden 
valdes han 1996 och där sitter han ännu. Tommy var 
VD i ESS Oil AB 1996-2012 och har därefter varit 
ledamot i detta bolags styrelse.  

 
 
Valberedning: Jonas Ekström, nyval. 
 
 

Jonas är 54 år och bor med sin hustru Birgitta och tre 
barn i Heby. Han har varit medlem i ESS i ca 16-17 år 
och är, sedan några år, ledamot i tävlingskommittén.  
 
Jonas Ekström är seglare och tävlingsseglade flitigt i 
H-båt under nästan tio års tid. Har nu en LM30 som 
används mest för ”cruising”.  
 
Han arbetar som tekniker inom ventilationsstyrning i 
labbmiljöer.  
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Val av ledamöter i de fasta kommittéerna 
 
 
Klubbholmskommittén: 
 
Alexander Bergvall. Omval 
Lars Hoppe. Omval 
Tommy Larsson. Omval 
Rolf Lindholm. Omval 
Roger Lundholm. Omval 
 
 
Varvskommittén: 
 
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: 
 
Peter Brickner. Omval 
Göran Dolfei. Omval 
Jonas Ekström. Omval 
Anders Fällman. Omval 
Martin Hansen. Omval 
Jonas Lindberg. Omval 
Erik Persson. Omval 
Daniel Lavén. Omval 
 
 
Redaktionskommittén: 
 
Hans Einarsson. Omval 
Tommy Sköld. Omval 
 
 
Medlemskommittén*: 
 
Micke Ahlgren. Omval 
Petter Sand. Omval 
Staffan Eklund. Nyval 
Anders Fredriksson. Nyval 
 
 
 
*Sammanslagning av den tidigare Båtlivskommittén, Festkommittén och Jubileumskommittén. 


