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1. Mötet öppnas 

Ordföranden Magnus Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

2. Fråga om mötets stadgeenliga kallande 

Mötet förklarades stadgeenligt kallat genom meddelande på ESS hemsida den 3 oktober samt genom 

anslag på elektronisk anslagstavla i Hamnstugan och på Klubbholmen den 3 oktober. 

 

3. Röstlängd 

Röstlängden fastställdes. 54 röstberättigade medlemmar deltog. 

 

4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen justerades avseende numrering av punkterna i den utdelade dagordningen. 

Dagordningen godkändes därefter. 

 

5. Val av två justeringsmän 

Till justeringsmän valdes Bengt Sjöqvist och Lars Modig. 

 

6. Information om fattade beslut juni - oktober 

Ordföranden informerade Höstmötet om av styrelsen fattade större beslut, enligt följande: 

 Inköp av accesspunkt för Wifi till hamnstugan (varvsområdet) 

 Utreda möjligheten till kameraövervakning av hamnområdet 

 Uteslutet ett antal medlemmar för ej betalda avgifter 

 Kopplat vår bankgiro till Swish 

 Bidrag till SSRS på 5000:- som tack i samband med Jubileumsdagar 

 Byte av lås och nycklar inom ESS under 2017 

 Vid övertagande av skjul (exempelvis vid arv), endast en arbetsplikt året efter 

övertagandet därefter avyttra eller två medlemskap 
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7. Information från kommittéer 

Kort information om sommaren som gått gavs från Medlemskommittén, Tävlingskommittén, 

Varvskommittén, samt Klubbholmskommittén. 

 

8. Redovisning av verksamhetsplaner samt budget för 2017 

 

A. Tävling 

B. medlem 

C. varvet 

D. Klubbholmen 

E. Båtplats 

F. Redaktionskommitté 

G. Ungdomarna 

Redovisades verksamhetsplaner enligt bilaga (Bilaga pkt 8 Verksamhetsplaner) 

 

9. Redovisning av föreslagen budget och avgifter 2017 

Kassören redovisade budget och avgifter för 2017. (Bilaga pkt 9 Budget och Bilaga pkt 9 Avgifter) 

Innebörden är att Kassören föreslår samma avgifter för 2017 som för innevarande år men med tillägg 

att 

- köavgift införs för varvs- och båtplatser 

- båt som står på varvet 16/6 – 15/8 får dubblerad avgift varje år fr. o. m. år 2 

- årsavgiften för ungdomarna höjs till 200 kr 

- avgiften för extratid vid sjösättning eller upptagning höjs till 700 kr 

 
10. Beslut av verksamhetsplaner, budget och avgifter för 2017 

Det yrkades om höjning av avgift för extratid för sjösättning och upptagning till 1000 kr (istället för 

den av styrelsen förslagna höjningen till 700 kr). 

Höstmötet beslutade att: 

Anta styrelsens förslag till verksamhetsplaner och budget för 2017. För avgifter beslutade höstmötet 

att gå på styrelsens förslag med den yrkade modifieringen att avgiften för extratid vid sjösättning och 

upptag ska vara 1000 kr. 
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11. Information  

 

a. Ny modul i bokningssystemet 

Ny modul för lokalbokning kommer under våren/sommaren att testas. Tex ska 

klubbhuset och bastun kunna bokas. På sikt kanske även andra saker än lokaler kommer 

kunna bokas, ex vis jollar. Information kommer om detaljerna kring hur detta ska fungera 

liksom en uppdatering av regelverket. 

b. Redovisning av arbetsplikt och vaktbokning 

Det informerades kring hur arbets- och vaktplikten förlöpt under den gångna säsongen. 

Se bilaga till punkt 11. 

c. Vaktpass bokningar/avbokning 

Se bilaga till punkt 11. 

d. Ordningsregler skjul/varvsplatser/båtplatser 

Ordförande Magnus Johansson tog upp hur viktigt det är att samtliga medlemmar följer 

de ordningsregler vi har. Bl. a. för att ha en fortsatt god relation med kommunen. 

Följande gäller enligt arendeavtalet med kommunen: 

…bedriva varvs och hamnanläggning för fritidsbåtar tillika anlägga och driva 

uppläggningsområde för fritidsbåtar.  

 På arrendestället får ej bedrivas verksamhet som strider mot det angivna ändamålet”.  

Det innebär 

när det gäller skjulen: 

 Syftet är fritidsbåtsverksamhet 

 Ej husbilar 

 Ej fordon 

 Ej lager/verkstad 

Skjulen ska vara målade och åtgärdade senast 2017 

när det gäller varvsplatser: 

 Rätt yta för båtstorleken 

 Ordning på platsen, allt på kärran efter sjösättning 

 ”Tälthus” plockas ner och tas bort 

 Sjösättning senast 15 juni 

när det gäller båtplatser: 

 15 juni platsen ianspråktagen annars  

kan den återgå till ESS för tillfällig uthyrning 

 ESS disponerar platsen när ni inte nyttjar 

 Inte tillåtet att låna eller hyra ut sin plats 

 Ha en plats innan du byter till större båt 

 Tar man en tillfällig plats får man betala 

för den också. 
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12. Information från valberedningen 

Thomas Hammarström berättade lite om valberedningen arbete och uppmanade medlemmar att 

komma med förslag till valberedningen på lämpliga kandidater. Valberedningen utvärderar sedan 

kandidater och lämnar ett förslag till val per förtroendepost till årsmötet. 

 

13. Utdelning av förtjänstmedalj 

Enköpings segelssällskaps förtjänstmedalj i silver som i samband med årsmötet gavs till Rolf Sjögren 

delades nu ut till Rolf då han inte hade möjlighet att ta emot medaljen i våras. 

 

14. Övriga frågor 

Robin Holmquist informerade om hur viktigt det nu är efter beslutet om att införa köavgift att 

informationen om detta sprids till alla medlemmar så att ingen ofrivilligt mister sin köplats vid 

årsskiftet. En medlem (som i protokollet önskade vara anonym) erbjöd sig att ringa samtliga som idag 

har köplats för att informera om beslutet. 

 

15. Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.  

 

Per Nilsson    Magnus Johansson  

Sekreterare    Ordförande 

 

 

Bengt Sjöqvist    Lars Modig 

Protokolljusterare   Protokolljusterare 

   


