
Motion till ESS höstmöte 2015-10-14 

 

Motion till styrelsen i ESS angående nyttjandet av de privatägda skjulen i hamnen. 

 

Det har den senaste tiden varit många diskussioner hur vi skall få använda skjulen i hamnen, får 

husvagnar/ husbilar stå i skjulen eller är det bara båtar som skall förvaras där. 

Enligt gammal tradition så skall man tänka på äldre medlemmar som måste byta inriktning och vara 

lyhörd för deras behov, därav kom stugorna i Klubbholmen till. 

Äldre medlemmar har idag insett att husbil är en liknande upplevelse som båtägande men kanske lite 

enklare, därför tycker många, att det vore bra att kunna behålla skjulet till det nya intresset. 

Jag anser därför att styrelsen går på denna linje eller gör en omröstning på ett medlemsmöte där 

man ger medlemmarna möjlighet att tala om sin åsikt. 

Jag anser härmed att det är helt ok för gamla medlemmar att använda skjulen, som är privatägda, till 

att härbärgera husbil/husvagn i. 

 

Förslag: Att på höstmötet genomföra en omröstning att det är tillåtet som medlem förvara 

Husbil/Husvagn i skjulen och att det klart och tydligt framgår i de nya kontrakt som ska skickas ut. 

 

 

Styrelsen yttrande: 

Styrelsen anser att Sällskapets stadgar är tydliga 

§ 1. 
Syfte 

Enköpings Segelsällskap är en öppen allmännyttig ideell förening och har till ändamål att: 

Inom Enköpings kommun vara ett samlande organ för av segel - och motorbåtsport 

intresserade personer. 

Att ta till vara medlemmarnas intressen beträffande hamn- och uppläggningsplatser. 

Upplåta Sällskapets fritidsområde, Klubbholmen; till gemensam och enskild nytta och 

nöje. 

Genom anordnande av kurser och tävlingar vidmakthålla och stimulera medlemmarnas 

intresse för sjösporten. 

Verka för enighet och ett gott förhållande inbördes och utåt, för ett sjömannamässigt 

uppträdande och gott sjömanskap. 

Verka för att alla medlemmar skaffar sig nautisk kompetens av någon sort. 

Låta verksamheten präglas av en demokratisk grundsyn 

Stimulera ungdomars båtliv genom sin ungdomssektion. 

Det finns ingenstans i §1 som anger att inom hamnområdet få möjlighet att ställa upp husbil/husvagn 

motsvarande. Syftet som Sällskapet ska verka för är att tillse att skjulen används till det som det är 

tänkt för; Båtverksamhet. 



Vi upplever också att kommunen i de diskussioner vi haft avseende arrende, har tryckt på att det är 

båtverksamhet som ska ske i hamnområdet inga uppställningsplatser för annan verksamhet eller 

lager för företag.  

 

Styrelsens förslag till Höstmötets beslut: 

Höstmötet beslutar att: 

 Avslå motionen 

 Ge uppdrag till styrelsen att tydligt verka för att båtskjulen ska användas för båtverksamhet 

vid ny kontraktsskrivning  

 


