Enköping 2018-11-19

Information från Valberedningen i Enköpings Segelsällskap (ESS).
I enlighet med ESS gällande stadgar ska nedan angivna befattningar tillsättas vid Årsmötet 2019:
Följande väljs på 2 år: Vice Ordförande, Kassör, Ledamot 1 (Varvschef), Ledamot 2
(Tävlingsledare), Ledamot 3 (Båtplatsansvarig)
Följande väljs på 1 år: Två revisorer, två revisorssuppleanter, fyra personer till valberedningen.
Följande väljs på 4 år: En ledamot i Förtjänstmärkesnämnden.
Funktionärer i de fasta kommittéerna väljs på ESS Vårmöte i maj 2019. Valberedningens förslag
avseende dessa funktionärer publiceras senast i samband med kallelsen till Vårmötet.

Valberedningens förslag till Enköpings Segelsällskaps Årsmöte 2019:
Valberedningen föreslår att ESS Årsmöte 2019 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 respektive befattning. Samtliga kandidater presenteras kortfattat i bilaga nr. 1 (4
sidor).
Här följer Valberedningens förslag:
Vice Ordförande: Sten Stabo, omval.
Kassör: Lars Eklind, omval.
Ledamot 1 (Varvschef): Jan Tiihonen, nyval.
Ledamot 2 (Tävlingsledare): Johan Eriksson, omval.
Ledamot 3 (Båtplatsansvarig): Johan Wilén, nyval.
Två revisorer: Roger Larsson, omval och Jan Sjöman omval.
Två revisorssuppleanter: Kersti Zetterström, omval och Mathias Kaneberg, omval.
Förtjänstmärkesnämnden: Sören Krantz omval på 4 år. Valda sedan tidigare är: Rolf Sjögren 1
år kvar, Tommy Redefalk 2 år kvar och Peter Wikman 3 år kvar.
Valberedning: I ESS stadgar anges att Valberedningen även ska föreslå ny Valberedning.
Samtliga ledamöter ställer upp för omval varför förslaget är: Thomas Hammarström
(Sammankallande) omval, Lina Berglund omval, Tommy Redefalk, omval och Jonas Ekström,
omval.
Mötesordförande vid Årsmötet: Jan Clasénius
Justeringsmän och rösträknare vid Årsmötet: Lars Modigh och Bengt Sjökvist
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Presentationer av de som ESS Valberedning föreslår som funktionärer:
Vice Ordförande: Sten Stabo, omval.
Sten är 71 år. Uppväxt i Enköpingstrakten och bor nu
straxt utanför tätorten tillsammans med sin hustru
Agneta och två barnbarn (10 och 6 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. Han 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 Sten medlem 1985. Han har varit
Vice Ordförande sedan 2013. Sten har många intressen,
bl.a. långfärdsskridsko. Han är också Ordförande i ett
par andra föreningar än ESS.

Kassör: Lars Eklind, omval.
Lars är 68 år och har bott i Enköping sedan 1957. Han är
gift och har 2 ”utflugna” barn. Har i många år jobbat i
lås- och larmbranschen men är nu pensionär.
I ESS blev Lars medlem 1992 och 1995 valdes han till
Styrelseledamot och Kassör i Sällskapet. Han har
innehaft denna befattning sedan dess.
Lars är huvudsakligen seglare. Han kappseglar gärna
men gillar också att göra båtturer, helst i Mälaren.
Nuvarande båt är en Albin 78.

Ledamot 1 (Varvschef): Jan Tiihonen, nyval.
Jan är född och uppvuxen här i Enköpingstrakten. Bor
nu i Grillby. Han är 55 år gammal och har två barn samt
tre barnbarn. Båt har han haft sedan barnsben - för
närvarande har han en 28 fots motorbåt. Han gillar att
göra båtturer på Mälaren.
Vad gäller yrke är Janne i grunden byggarbetare. Har
sedan bl.a. varit montageledare på Egab och arbetsledare
på Skanska. Sedan år 2000 har han drivit eget med ett
antal anställda i byggbranschen. Huvudsaklig inriktning
för företaget har varit tätskikt. Hans främsta
fritidsintressen är båten samt barn och barnbarn. I ESS
har Jan varit medlem i ca 10 år. Verksam i
Varvskommittén sedan 2018.
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Ledamot 2 (Tävlingsledare): Johan Eriksson, omval.
Johan har bott i Enköping sedan 1996. Han är 34 år, gift,
och har 3 barn. Han är uppväxt med såväl segel- som
motorbåtar och har för närvarande en segelbåt av typ
Beneteau Oceanis 411.
I ESS Ungdomssektion har Johan varit medlem och ledare
(på seglarlägret) under nästan 20 år. Han är senior medlem i
ESS sedan 2007. Han gillar att kappsegla och har, förutom i
ESS egna seglingar bl.a. deltagit på Ornö runt och på
seglingar i Västerås. Turseglat har han gjort till bl.a.
Gotland och från Helsingfors till Enköping. Annars seglar
han helst i skärgården.
Johan började efter gymnasiet arbeta på KungSängen
men driver nu eget företag i köksbranschen. Förutom
båtar gillar Johan skidåkning och att umgås med familj
och vänner.

Ledamot 3 (Båtplatsansvarig): Johan Wilén, nyval.
Johan är 37 år och medlem i ESS sedan ca 18 år.
Båtplatsansvarig för Klubbholmen sedan 2018. Växte
upp i Enköping och lärde sig segla under pappa Runes
överinseende. Flyttade för ca 10 år sedan till Södermalm
i Stockholm. Har dock fortfarande nära band med
Enköping och använder gärna familjens segelbåt av typ
Shipman 28. Han seglar helst i Mälaren men gillar även
turer till t.ex. Gotland.
Johan har en Magisterexamen (pol. mag.) i
Statsvetenskap. Jobbar som utredare på Statistiska
Centralbyrån men är, för att vara akademiker, väldigt
praktiskt lagd och har, tidigare i livet, bl.a. renoverat en
Mälar 22:a. Han har också suttit i styrelserna för några
olika föreningar. Förutom båt uppskattar Johan
skidåkning och sommartorpet i Veckholm.

Revisor 1: Roger Larsson, omval.
Roger är 75 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 verksam som revisor i ESS och
har varit medlem i ca 30 år.
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Revisor 2: Jan Sjöman, omval.
Jan är 65 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
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 och Röda korset.

Revisorssuppleant 1: Kersti Zetterström, omval.
Kersti är Enköpingsbo sedan 1985. Gift med Dagge, och
har två döttrar och tre 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 51 år i januari 2019. 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.

Förtjänstmärkesnämnd: Sören Krantz, omval.
Sören är 69 år och bor, med hustru Inger, en bit utanför
Enköping. Har två, sedan länge, utflugna barn. Är
Elingenjör och har under många år drivit eget företag
inriktat på installation av reservkraft inom och utom
Sverige. Jobbar fortfarande som konsult på elkraftsidan.
Seglat - och även kappseglat en del - har Sören gjort i ett
halvt sekel med båtar som Starbåt, Mälar 30 och Carrera
Helmsman. Nuvarande båt är en Scanner 391 med
vilken han gärna seglar i både Mälaren och skärgården.
Medlem i ESS har Sören varit i nästan 50 år. Verkade
under lång tid i Valberedningen och är nu, sedan ett
antal år, med i Förtjänstmärkesnämnden. Ingår också i
valberedningen för Enköpings Hantverksförening.
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Valberedning: Tommy Redefalk, omval.
Tommy är 71 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 20122014. 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: Carolina, ”Lina”, Berglund, omval.
"Lina" är 46 år. Flyttade för ca tre år sedan 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
8 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.

Valberedning: Jonas Ekström, omval.
Jonas är 57 år och bor med sin hustru Birgitta centralt i
Enköping. Han har varit medlem i ESS i snart 20 år och
är, sedan några år, ledamot i 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.
Han arbetar som tekniker inom ventilationsstyrning i
labbmiljöer.

Valberedning: Thomas Hammarström (Sammankallande), omval.
Thomas är 69 år och bosatt centralt 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 Skärgården och i Mälaren.
Thomas är medlem i ESS sedan ca 20 år och är sedan
några år verksam i Valberedningen.

