
Motion till Höstmötet 2015-09-15 

 

 

Föreningen hade tidigare många medlemmar som inte utnyttjade klubbens varv eller båtplatser. 

Dessa medlemmar berörs enligt styrelsen också det av arbetsplikt och vaktgång. Jag har full 

förståelse for att dessa medlemmar lämnar föreningen av den orsaken. Någon som var i kontakt med 

styrelsen fick t.o.m. svaret att de var en belastning för föreningen. Kallas det medlemsvård att ge ett 

sådant svar. 

Motion  

Styrelsen utreder om man kan hitta en smidig och inte för kostsam lösning för dessa medlemmar för 

styrelsen vill hoppas jag behålla sina medlemmar. Förslagsvis kan de berörda betala en extra 

kranavgift men naturligtvis inte i nivå med de höga avgifterna som gäller för icke medlem. 

 

Styrelsen yttrande: 

Enköpings Segelsällskap är en båtklubb och inte en kommersiell marina. Styrelsen har en grundsyn 

som bygger på att verksamheten i en ideell förening bygger på medlemmarnas arbete och övriga 

insatser . Detta innebär att merparten av allt arbete utförs av klubbens medlemmar själva.  

Den återinförda arbetsplikten är kopplad till medlemskapet och syftar till att möjliggöra skötsel och 

underhåll av alla våra anläggningar (kranen, slipen, traktorer, hamnstuga, bryggor, tvättplats med 

reningsverk, bastu, klubbhus, varvsområde, grönytor osv.)  

Den syftar vidare till att skapa resurser för att utföra de gemensamma arbetsuppgifter (sjösättning, 

upptagning, gästhamnstillsyn, seglarläger, olika kommittéarbeten osv.) som faktiskt måste utföras. 

Det spelar ingen roll om man nyttjar mycket eller lite, ett medlemskap medför solidariskt ansvar för 

sällskapets samtliga resurser och beslutade arbetsuppgifter. Genom att engagera alla medlemmar 

kan kostnaden för detta hållas nere, vilket ligger i medlemmarnas intresse. Ett annat viktigt motiv är 

att sprida arbetsbördan från några få i sällskapet till så många som möjligt, och därigenom minska 

bördan på de som annars får stå för merparten av allt nödvändigt arbete. 

På samma sätt är det med vaktplikten, man vaktar inte sin båt, sin bryggplats eller sitt skjul. Man 

vaktar solidariskt alla föreningens resurser (kran, slip, traktorer, bryggor, bastu, klubbhus, osv) samt 

övriga medlemmars båtar och skjul på ESS område. Vaktplikten gäller från 2015 alla medlemmar och 

värderar inte hur ofta man nyttjar viss resurs eller hur värdefull båt medlemmen har, ett 

medlemskap medför solidariskt ansvar för den av sällskapet beslutade vaktgången. 

Styrelsens förslag till Höstmötets beslut: 

Styrelsen anser motionen besvarad och föreslår Höstmötet att avslå motionen. 


