
   
 
 
Viktig information från ESS Valberedning. 
 
Valberedningens förslag till kandidater för de befattningar som ska vara föremål för val vid ESS 
Årsmöte 2016-03-02 finns nu på ESS hemsida under rubriken ”Kallelse till ESS Årsmöte 2016”. 
Valberedningen har noggrant utvärderat alla kandidater och har därefter enhälligt nominerat 

dem. Valberedningen har alltså bedömt att samtliga är mycket lämpliga för respektive post. 
 
Under nomineringsarbetet har Valberedningen haft kontakt med ett stort antal av ESS 
medlemmar, gissningsvis 50 - 60 personer. Från några av dessa har vi fått synpunkter och frågor. 
De flesta av frågorna avser skjulen och systemet med arbetsplikt/lön från ESS.   
 
Valberedningen har vidarebefordrat en del av frågorna till ESS Ordförande Magnus 
Johansson. Nedan kan du läsa dels ett urval medlemsfrågor och dels svaren från Magnus: 
 
 
Skjulen 
 
Varför får vi inte ha våra husbilar, bilar, veteranbilar, motorcyklar, trädgårdssoffor etc. i skjulen? 
Det gör väl inget om vi har dem där? Och varför får vi med egen firma inte ha t.ex. däckslager 
eller lager av byggvaror i skjulen? Vi äger ju skjulen och ingen har att göra med vad vi förvarar 
där! ESS ska ju verka för medlemmarnas bästa och då är det ju konstigt att förbjuda detta!  
 
Ordförande Magnus Johansson svarar: 
 

1. I kommunens detaljplan och i ESS avtal med kommunen talas det bara om båtar och 
därmed förenlig verksamhet. (Arrendestället får användas för varvs- och hamnanläggning 

för fritidsbåtar samt båtuppläggning inom anvisat område för fritidsbåtar. På arrendestället 

får ej bedrivas verksamhet som strider mot det angivna ändamålet).  Om ESS tillåter annat 
än båtar bryter vi mot detaljplanen och avtalet. Påföljden av detta kan bli att kommunen 
säger upp ESS avtal i förtid p.g.a. avtalsbrott eller höga böter. Vill det sig riktigt illa kan 
varvsområdet sägas upp och då blir det inga båthus kvar. 

 
2. Om en person äger en bostadsrätt får denna bara användas för bostadsändamål. 

Äganderätten till skjulen på ESS varvsområde kan liknas vid ägandeformen för 
bostadsrätter men med innebörden att de endast ska användas till fritidsbåtsverksamhet. 
Medlemmarna har, i enlighet med sina skjulavtal, bara rätt att förvara båtar (och därmed 
förenlig utrustning) i skjulen. 

 
3. Styrelsen måste följa ESS stadgar. I dessa står bl.a. att man ska ta till vara medlemmarnas 

intressen beträffande hamn- och uppläggningsplatser (för båtar). Och det gör man ju 
INTE genom att tillåta att det förvaras husbilar, motorcyklar och annat i skjulen. Jag har 
full förståelse för att medlemmar ändrar intresse, blir äldre och kanske avvecklar 
båtverksamheten för annan verksamhet. ESS har dock till syfte att främja båtlivet vilket 
innebär att styrelsen inte kan tillåta ovan nämnda saker då sådan verksamhet strider mot 
stadgarna. Om man tillåter annat än båtar motverkar det ESS syfte, med kanske främst 
båtägande medlemmar som inte kan få tag i ett båthus. Priserna kommer också att bli 
högre eftersom det då kommer att finnas färre skjul tillgängliga för båtförvaring.  

 
4. Medlemmarna själva har sagt sitt avseende nyttjande av båthusen då ESS höstmöte 2015 

avslog en motion om att tillåta husbilar mm. Medlemmarna i Enköpings Segelsällskap har 
alltså sagt nej till detta. Stadgarna är tydliga där styrelsen måste följa föreningsmötets 
beslut! 



   
ESS system med arbetsplikt och därutöver lön till medlemmarna 
 
Det ska vara som förut! Pensionärsgänget kan jobba – de har ju tid! Vi som jobbar heltid och har 
småbarn har inte denna tid! Medlemmarna bör ersättas genom avdrag från ESS avgifter! Det blir 
mycket billigare än det system som ESS har infört med arbetsplikt och därutöver lön (som 
beskattas). De pensionärer som har bostadsbidrag kan ju också få sina bidrag sänkta om de, 
utöver pensionen, får lön som ska beskattas! Och föresten kan ju idrottsföreningar betala upp till 
ett halvt basbelopp per person utan skatteeffekter! Det kan väl ESS också tillämpa! 
 
Ordförande Magnus Johansson svarar: 
 

1. Systemet med arbetsplikt har blivit en succé! De medlemmar som tidigare fick göra allt 
har avlastats och äntligen har alla medlemmar ställt upp och hjälpts åt att göra ESS till en 
ännu bättre förening med snyggare varvsområde och med ännu bättre samarbete med 
kommunen. Detta är väldigt viktigt vid förhandlingar avseende vårt arrendeavtal. För den 
som inte tycker sig ha tid finns också möjlighet att friköpa sig från arbetsplikten.  

 
2. Reglerna som säger att man i idrottsföreningar kan betala ut upp till ett halvt basbelopp 

skattefritt gäller enbart idrottsutövare – inte styrelseledamöter, varvspersonal m.fl. Denna 
regel går inte att tillämpa för ESS - några idrottsutövare som avlönas av ESS finns inte. 

 
3. Pensionärer kan, utan att bostadsbidraget minskas, utöver sin pension, få lön upp till kr. 

25 000:- per år. Och så höga belopp kommer inte att bli aktuella i ESS nya lönesystem. 
  

4. Avdrag från ESS avgifter för utfört arbete ska beskattas som inkomst av tjänst. Om ESS 
inte skickar in kontrolluppgifter för detta bryter vi mot skattelagstiftningen - avdragen 
från avgifterna betraktas då som ”svart” lön. De personer som har fått avdragen (och inte 
deklarerat dem som inkomst) kan, liksom ESS, få betala skattetillägg.  Därutöver kan 
styrelseledamöterna i ESS dömas till böter och därmed hamna i straffregistret vilket kan 
inverka negativt på deras möjligheter att t.ex. byta jobb eller få nya lån. Och vem vill 
ställa upp som styrelseledamot om man då riskerar böter/registrering i straffregistret? 

  
5. Om ESS skulle dömas för skattebrott (och/eller för att ha brutit mot kommunens 

detaljplan) skulle det troligen bli svårare för ESS att få sitt avtal med kommunen förlängt 
med motsvarande kostnadsnivåer i framtiden om vi inte är en partner att lita på. Vem vill 
ha att göra med en förening som begår brott?  

 
6. Om styrelsen inte följer ESS stadgar, kommunens detaljplan och/eller skattelagstiftningen 

bör revisorerna inte rekommendera att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Detta innebär att 
ESS, och kanske även styrelseledamöterna personligen, kan komma att krävas på 
skadestånd. Och då lär det bli svårt att rekrytera styrelseledamöter till ESS!  

  
Valberedningens kommentar 
 

Tack Magnus för ditt utförliga svar som vi tror besvarade många av de frågor som ställts! Vi 
hoppas att alla som läser detta även tar del av vårt förslag till kandidater som finns på ESS 
hemsida under rubriken ”Kallelse till ESS Årsmöte 2016” där också styrelsens propositioner 
samt medlemmarnas motioner och medlemsförslag mm läggs ut. Vi vill påminna om att alla 
medlemmar som kommer (och registrerar sig) på Årsmötet kommer att få räkna deltagandet på 
Årsmötet som en timmes arbetsplikt. Hoppas att vi ses på ESS 100-årsmöte den 2/3 2016! 
 
Enköping den 9/2 2016 
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