Enköping 2021-04-06

Information från Valberedningen i Enköpings Segelsällskap (ESS).
Funktionärerna i ESS fasta kommittéer ska, för en tid på ca ett år (från Vårmöte till
Vårmöte), väljas vid ESS Vårmöte som preliminärt planeras hållas 2021-05-06. Definitivt
datum meddelas i Kallelsen som styrelsen ska skicka ut senast 14 dagar före mötet.
OBS! P.g.a. Coronan kommer Vårmötet att ske digitalt. På ett digitalt möte med många
deltagare är det lämpligt att, så långt som möjligt, begränsa antalet personer som yttrar
sig. Om många försöker tala samtidigt kan det bli så att någon/några inte kan ”komma till
tals”. För att demokratin säkert ska fungera bör du, om du har förslag på andra personer
än de Valberedningen föreslår, anmäla detta till Valberedningen före Vårmötet!
Vi säkerställer då att ditt förslag tas upp. Anmälan görs till Thomas Hammarström på
valberedning@enkopingssegelsallskap.se alt. telefon/SMS till mobil nr. 0733-66 84 60.

Valberedningens förslag till Enköpings Segelsällskaps digitala
Vårmöte år 2021:
Valberedningen föreslår att ESS Vårmöte 2021 väljer nedan angivna personer, som alla
har tackat ja till att ställa upp, till de nedan angivna befattningarna. Valberedningen har,
efter noggrann utvärdering, enhälligt bedömt att samtliga nedan angivna personer har
mycket goda kvalifikationer för respektive position. Här följer Valberedningens förslag:
Vårmötesordförande: Sten Stabo
Vårmötessekreterare: Leif Eriksson
Justeringsmän och rösträknare: Lars Modigh och Thomas Hammarström.
Varvskommittén
Leif Eriksson, omval
Jonas Jonsson, omval
Göran Schenning, omval
Björn Pettersson, omval
Kjell Pärlefjord, omval
Peter Rollin, omval
Törje Sandberg, omval
Mikael Söderlund. Omval
Tävlingskommittén
Göran Dolfei, omval
Martin Hansen, omval
Johan Eriksson, omval
Erik Persson, omval
Andreas Johansson, omval
Håkan Andersson, omval
IT-kommittén
Hans Selg, nyval
Johan Wilén, nyval
Vaktkommittén
Jan Clasénius, omval
Karl-Gunnar Örenius, omval

Klubbholmskommittén:
Jan Orhaug, omval
Lars Hoppe, omval
Rolf Lindholm, omval
Roger Lundholm, omval
Tomas Åkerlund, omval
Peter Taknelid, nyval
Båtlivskommittén
Ida Harju, nyval
Johan Gustavsson, nyval
Carolina Berglund, omval
Anders Fredriksson, omval
Peter Enberg, omval
Gunnar Widén (Miljöansvarig), omval
Båtplatskommittén
Johan Wilén, omval
Gunnar Lagerlöf, omval
Tomas Hörz (skjulfrågor) omval
Mikael Wallander (skjulfrågor), omval
OBS! Det ligger ett förslag om att
”Skjulgruppen” (2 personer - f.n. i
Båtplatskommittén) ska flyttas till
Varvskommittén. Styrelsen ska ta beslut
om detta på styrelsemötet 2021-04-19.

