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1. Mötet öppnas 

Ordföranden Magnus Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

2. Mötets utlysande 

Mötet förklarades stadgeenligt kallat genom meddelande på ESS hemsida den 24 april. 

 

3. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

  

4. Val av två justeringsmän 

Till justeringsmän valdes Ulf Stabo och Bengt Sjökvist. 

 

5. Information 

5.1 Styrelsebeslut 

 Gåva till SSRS på 1000 SEK i Lars-Göran Sjöstrands namn vid hans bortgång. 

  15 feb fastställdes 2016 års ”ESS regelverk”. 

 Köpt tjänst av Selg Information Management AB avseende uppdatering och utlägg i vårt 

datasystem. 

 Beslut om att starta upp ett nytt framtidsdokument med redovisning senast årsmötet 2017. 

Ansvariga är Varvschef och Intendent. 

 Tillsatt en arbetsgrupp för att uppdatera och anpassa avgifter i Sällskapet. Ansvarig är Kassören. 

 Tillsatt en arbetsgrupp för att uppdatera och anpassa våra Stadgar i Sällskapet. Ansvarig är 

Sekreteraren. 

 

5.2 Bokning av arbetsuppgifter 

Redovisades hur bokningsläget är avseende bokning av vaktpass och arbetsplikt. 
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Bättre bokningsläge än 2015. Siffror i parentes nedan anger bokningsläget vid Vårmötet 2015. 

Många har inte bokat arbetstid ännu 

 157 (87) medlemmar bokat 2 vakter och noll arbetspass 

 106 (135) bokat 1 vakt och 4,5 timmar arbete och uppåt 

 228 (363) medlemmar bokat 1 vakt och noll arbete 

 60 medlemmar bokat 0 vaktpass och noll arbete (styrelsemedlemmar, funktionärer, 

befriade) 

 17 friköp 18 timmar, 24 friköp 9 timmar 

 9 nya medlemmar 2016, ingen plikt 

 3 familjemedlemmar, ingen plikt 

 

5.3 Jubileumskommittén 

Klubbmästare Tomas Hörz berättade att minnesutställningen över klubben precis öppnats på 

Klubbholmen. 

Tomas meddelade också att den planerade eskadern i slutet av maj eller början av juni tyvärr troligen 

måste ställas in då det saknas eskaderledare. 

Midsommarfirandet på Klubbholmen blir i år ”förstärkt” som ett led i 100-årsfirandet. Medlemmar 

med plats i stan välkomnas särskilt till Klubbholmen. 

Jubileumsfesten blir 3 september i hamnen. Skälen till detta är framförallt praktiska samt att visa 

kommunen att hamnen och det nya avtalet betyder mycket för klubben. Mer information om 

festligheterna första helgen i september kommer. 

 

5.4 Båtplatskommittén 

Båtplatskommittén saknade representant vid Vårmötet som redogjorde för kommitténs arbete. 

 

5.5 Klubbholmskommittén 

Klubbholmskommittén meddelade att vårstädningen var lyckad och med ett gott deltagande. Allt 

som var planerat hanns med och ett stort tack till alla som deltog för ett väl utfört arbete framfördes. 

 

Under vecka 19 kommer belysningsstolparna på 700 bryggan att bytas ut. 

 

Arbetet med sprickorna i 500 bryggan fortsätter och vi ska nu försöka anlita en dykare som ska gå 
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ned och kartlägga sprickornas omfattning och efter det ta in offerter från olika håll för att få en 

uppfattning om vad det skulle kunna kosta att åtgärda. 

 

5.6 Kioskföreståndare 2016 

Alf Pettersson driver kiosken även 2016 med liknande upplägg och tider som 2015. 

 

5.7 Varvskommitteén 

Varvschef Jonas Jonsson berättade att förbättring av elen på bryggorna ska ske med nya elstolpar 

med belysning. 

Jonas informerade också om att det är tre (3) städdagar inplanerade under sommaren, i juni, juli 

respektive augusti samt att alla vagnar ska märkas med medlemsnummer. Skylt med nummer att 

sätta på vagnen fås i samband med sjösättning. 

 

5.8 Tävlingskommittén 

Tävlingskommittén informerade om sin verksamhet. 

 

5.9 Drivmedelsanläggning 

Magnus Johansson informerade om de diskussioner som förs med Travicom Ekonomisk Förening 

(Peter Ring). ESS upplåter plats för en flyttbar drivmedelsanläggning. Förhoppningsvis kommer 

verksamheten igång till midsommar. I övrigt åtar sig ESS inget mer än att hjälpa till med bevakning, 

dvs ESS har inget ansvar för verksamheten. Trolig placering blir tillsvidare i hamnen. 

 

5.10 Framtidsfrågor 

Dokumentet fastställdes på årsmötet 2014. Efter det har det hänt en hel del saker, bla är ett avtal för 

hamnen klart. Det gör det lämpligt att nu börja visioner mot 2025. Styrelsen har gett Varvschef och 

Intendent i uppdrag att starta upp en arbetsgrupp för att se över framtidsdokumentet. De redovisar 

för styrelsen i juni förlag på arbetsgång och när slutredovisning kan ske till ett medlemsmöte. 

Kommittéer blir engagerade, andra är varmt välkomna att ta kontakt med Varvschef och Intendent. 
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5.11 Viktig information 

Ordförande Magnus Johansson informerade om några viktiga uppgifter: 

 Uppdatera Er info i medlemsregistret, Telefonnummer, E-mail-adress och personnummer. 

 Uppmaning till alla medlemmar – Läs ESS Regelverk. Det ändras varje år. 

 15 juni viktigt datum – Båtplatser till land och sjöss. Landplats som utnyttjas efter 15 juni 

kommer att faktureras. Det är också viktigt att bryggplatsen utnyttjas senast 15 juni då det 

enligt regelverket är så att Sällskapet disponerar en plats som inte tagits i besittning av 

medlemmen senast det datumet. Sällskapet kan därefter hyra ut platsen tillfälligt till de som 

står i båtkön. Detta gäller inte om medlemmen meddelat Sällskapet tidpunkt då platsen 

kommer att nyttjas.  

 Vaktplikt = skydda våra båtar 

 Båt på land under sommarperioden; Förslag dubbla avgiften för varje år som man ligger i rad. 

Beslut under höstmötet. 

 Båtskjulen SKALL målas och ha SAMMA FÄRG senast 2017. 

 Båtskjulen = båtförvaring!! 2017-> Uppsägning av kontrakt med hänvisning till vad som 

skrivits i nya arrendeavtalet med kommunen. 

”..varvs- och hamnanläggning för fritidsbåtar samt 

båtuppläggning inom anvisat område för fritidsbåtar. På arrendestället får ej bedrivas 

verksamhet som strider mot det angivna ändamålet”. 

 

 

6. Övriga frågor 

Under punkten övriga frågor ställdes fråga angående klubbens användning av personnummer. Hans 

Selg svarade att efter att man registrerat sitt personnummer på websidans formulär så ska de inte 

synas mera. Personnumren behövs för den medlemsregistering som görs till Svenska Seglarförbundet 

mfl. 
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7. Avslutning 

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Per Nilsson  Magnus Johansson   

Sekreterare  Ordförande 

 

 

Ulf Stabo   Bengt Sjöqvist 

Protokolljusterare Protokolljusterare    


