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1. Mötet öppnas 

Sällskapets ordförande Magnus Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

2. Fråga om mötets stadgeenliga kallande 

Mötet förklarades stadgeenligt kallat genom meddelande på ESS hemsida den 12 januari samt 

genom anslag i Hamnstugan samma datum. 

 

3. Meddelande om inval och utträden 

Medlemsantalet var 2015-12-31 total 691 medlemmar,(2014-12-31 var det 759) varav 58 nya aktiva 

(38). Antalet aktiva medlemmar var 562 (599), familjemedlemmar 3 (4), juniorer 72 (81) samt 

ständiga medlemmar 54 (75). 

 

4. Röstlängd  

(Bilaga till Årsmötesprotokoll 2016-03-02 pkt 4 Röstlängd) 

135 röstberättigade medlemmar närvarade. Röstlängden fastställdes.  
(under mötet anmälde sekreteraren 136 närvarande men efter kontroll av deltagarlistan 
konstaterades en dubblett varför korrekta siffran är 135) 
 
 
5. Godkännande av dagordningen  

(Bilaga till Årsmötesprotokoll 2016-03-02 pkt 5, 9, 9a,) 

 

 

6. Val av mötesordförande 

Till mötets ordförande valdes Jan Brevemark 

 

 

7. Val av sekreterare 

Till mötets sekreterare valdes Hans Selg 

 

 

8. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Till justeringsmän valdes Lars Modigh och Bengt Sjöqvist 

 

 

9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse  

(Bilaga till Årsmötesprotokoll 2016-03-02 pkt 5, 9, 9a) 
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Sällskapets ordförande samt kommittéordförandena läste upp verksamhetsberättelserna för 

styrelsen, varvet, medlemskommittén, båtplatskommittén, tävlingskommittén, samt 

klubbholmskommittén avseende verksamhetsåret 2015. 

Verksamhetsberättelserna godkändes och lades till handlingarna. 

 

9.a  Fastställande av balans- och resultaträkning  

(Bilaga till Årsmötesprotokoll 2016-03-02 pkt 5, 9, 9a) 

 

Kassören redovisade resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31 samt 

presenterad förslag till bokslut. Kassören svarade på frågor från medlemmarna. 

 

 

10. Föredragning av revisionsberättelse  

(Bilaga till Årsmötesprotokoll 2016-03-02 pkt 10 Revisionsberättelse) 

Revisionsberättelsen lästes upp av Roger Larsson. Revisorerna tillstyrkte att styrelsen beviljas 

ansvarsfrihet för tiden som revisionen omfattar. 

Årsmötet godkände revisionsberättelsen. 

Årsmötet godkände resultat- och balansräkning. Bokslutet fastställdes. 

 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

 
12. Val av styrelse 

a. Ordförande 

b. Sekreterare 

c. Val av tre ledamöter 

 

Valdes följande till styrelsen: 

Ordförande  Magnus Johansson Omval 2 år 
Sekreterare  Per Nilsson  Nyval 2 år 
Ledamot  Andreas Hugosson Nyval 2 år 
Ledamot  Camilla Erleving Nyval 2 år 
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Ledamot  Tomas Hörz  Omval 2 år 
 

13. Beslut om firmatecknare 

Till firmatecknare utsågs ordförande, kassör och sekreterare var för sig. Denna punkt beslutades 

omedelbart justerad. 

 

 

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Till revisorer valdes 

Roger Larsson              Omval 1 år  
Tobias Gerdtmark                 Ny val 1 år 
 
Till revisorssuppleant valdes 
 
Kersti Zetterström Nyval 1 år 
Mathias Kaneberg Nyval 1 år 
 

15. Val av ledamöter i de fasta kommittéerna 

Valdes följande ledamöter till de fasta kommittéerna: 

Klubbholmskommittén: 
Alexander Bergvall       Omval 
Lars Hoppe                   Omval 
Tommy Larsson              Omval 
Rolf Lindholm                  Omval 
Roger Lundholm              Omval 
 
Varvskommittén: 
Sven- Åke Andersson Omval 
Marcus Jonsson Omval 
Thörje Gustavsson               Omval 
Björn Pettersson                Omval 
Kjell Pärlefjord                  Omval 
Peter Rollin                        Omval 
Törje Sandberg                  Omval 
Mikael Söderlund              Omval 
 
Tävlingskommittén: 
Peter Brickner.               Omval 
Göran Dolfei.                  Omval 
Jonas Ekström.               Omval 
Martin Hansen.              Omval 
Jonas Lindberg.              Omval 
Erik Persson.                   Omval 
Daniel Laven.                    Omval 
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Redaktionskommittén: 
Hans Einarsson.                Omval 
Tommy Sköld.                   Omval 
 
Medlemskommittén: 
Petter Sand.                       Omval 
Micke Ahlgren.             Omval 
Staffan Eklund  Nyval 
Anders Fredriksson Nyval 
 
Båtplatskommittén 
Anders Guth  Omval 
Gunnar Lagerlöf Nyval 
 

16. Val av förtjänstmärkesnämnd 

Valdes Rolf Sjögren Omval (4 år) 

Valda sedan tidigare: Tommy Redefalk 1 år kvar, Thomas Hammarström 2 år kvar, Sören Krantz 3 år 
kvar. 

17. Val av valberedning 

Till valberedning valdes: 

Thomas Hammarström Omval 

Carolina Berglund Omval 

Tommy Redefalk Nyval 

Jonas Ekström  Nyval 

 

 

18. Styrelsearvoden 

Sällskapets ordförande informerade om principen att ge föreningsfunktionärer ett arvode baserat på 

graden av ansvar som följer med uppdraget. 

 

Årsmötet beslutade att: 

Fastställda att arvoden för kommande år skall vara oförändrat och att arvodesbeloppen skall vara: 
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Belopp

Ordföranden 3000

Vice ordföranden 2500

Kassör 2000

Sekreterare 1500

Varvschef 1500

Intendent 2000

Övriga ledamöter 1000

Revisor 1500

Revisorssuppleant 500

Valberedningen 500  

 

19. Rapporter 

a. Information om Jubileumsåret 

Sällskapets Klubbmästare informerade om de olika aktiviteterna för firande av ESS hundraårs-

jubileum. Bland annat ställdes en intressefråga rörande plats för jubileumsfesten, där majoriteten av 

mötesdeltagarna föredrog Klubbholmen framför Hamnen.  Deltagarna visade stort intresse för att 

delta i en jubileumsfest den 2-3 september. 

 

b. Information om avvecklingen av ESS AB 

Sällskapets ordförande informerade om pågående förberedelser för att avveckla ESS AB. Styrelsens 

uppfattning är att bland annat beroende på att ESS upphört med drivmedelsförsäljning, föreligger 

inga fördelar med att ha kvar ESS AB. Styrelsen kommer att arbeta för att avveckla ESS AB. 

 

 

c. Information om vägval, arbetspliktsuttag 

Sällskapets ordförande informerade om arbetsplikten och vaktplikten med avseende på att tillgänglig 

plikttid. 450 medlemmar utförde sin plikt under 2015. Ett antal medlemmar har valt att ”köpa sig 

fria” och ett mindre antal är befriade på grund av sjukdom eller av annat skäl. Styrelsen ser en möjlig 

utveckling mot att behovet av arbete och vakt kommer att överstiga tillgänglig tid (idag 9+9 timmar 

per medlem). Om ESS går mot en sådan utveckling kommer medlemmarna att behöva fatta beslut 

om hur vakt och arbete skall utföras i fortsättningen. Styrelsen tittar på frågan och utvecklingen och 

återkommer vid behov. Syftet är ju hela tiden att hålla ner kostnaderna för medlemmarna men 

samtidigt säkerställa att vi lever upp till behovet av arbetsinsatser och vaktgång. Exempelvis har ju 

ESS förbundit sig att ha vakt, genom det avtal vi har rörande Säker Hamn, som ju leder till lägre 

försäkringspremier för de medlemmar som är kunder hos iF. 

 

d. Information om Hamnavtalet, varvet och båthusen 

Sällskapets ordförande informerade om avtalet med Enköpings kommun avseende arrende för varvet 

och hamnen. Avtalet är underskrivet av ESS och har antagits vid Tekniska nämndens möte, men 
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kommer inte att skrivas under av kommunens tjänsteman förrän tidpunkten för överklagan är 

passerad, dvs 2016-03-09. 

Kommunen ställer krav på vår verksamhet när det gäller skötsel och verksamheten på området. 

Avtalet säger ”Fritidsbåtsverksamhet”. Alla partier har heller inte en positiv inställning till vår 

varvsverksamhet.  

Detta leder till att styrelsen anser att vi har en uppgift enligt ESS stadgar och uppdraget från de 

medlemsmöten som valt styrelse, att säkerställa att vi lever upp till de krav som finns i avtalet. På det 

sättet verkar styrelsen för att ta tillvara medlemmarnas intressen beträffande hamn- och 

uppläggningsplatser (för båtar).  

Följden blir att vi bland annat måste fortsätta upprustning på varvet, verka för att få bukt med 

problemet med båtar som inte sjösätts och inte är sjövärdiga och står och förfaller på området. 

Styrelsen måste också verka för att båthus som inte är målade eller upprustade åtgärdas. 

 

20. Övriga frågor 

Ställdes frågor runt och diskuterades följande ämnen: 

Arbetsplikt och ersättning för arbete. 

  

21. Utdelning av förtjänstmärken 

 

Utdelades Sällskapets förtjänstmärke till följande: 

Guld 

Gunnar Widén 

Lars-Göran Åkerman 

Sören Krantz 

Lars Eriksson 

Tomas Frisk (ej närvarande) 

 

Silver 

Hans Björkvall 

Tomas Hörz 

Dag Zetterström 

Lars Eklind 

Bo Holmberg 

Tommy Redefalk 

Alexander Bergwall 

Annelie Lönnholm 

Johan Eriksson 
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Rolf Sjögren (ej närvarande) 

Ulf Dolfei (ej närvarande) 

Karl-Gösta Wallin (ej närvarande) 

 

 

22. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar 

Avtackades avgående styrelsemedlemmarna Hans Selg och Mikael Svensson med var sin 

mässingslampa. 

 

23. Avslutning 

Mötets ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.  

 

 

Hans Selg  Jan Brevemark   

Sekreterare  Mötesordförande 

 

 

Lars Modigh  Bengt Sjöqvist 

Protokolljusterare Protokolljusterare    


