
 

 
 

Protokoll från Enköpings Segelsällskaps vårmöte 2018-05-08 
 
1 Mötets öppnande och val av mötessekreterare 

Mötet öppnades och medlemmarna hälsades välkomna av vice ordförande Sten Stabo. Då ordinarie 

sekreterare fått förhinder valdes Leif Eriksson till mötets sekreterare. 

 

2 Frågan om mötet är stadgeenligt kallat 

Enligt stadgarna skall medlemmarna kallas minst 14 dagar före mötet. Mötet förklarades stadgeenligt 

kallat genom meddelande på Enköpings Segelsällskaps hemsida 11 april samt genom informationsbrev 

via vanlig post. 

 

3 Godkännande av dagordningen 

Efter föredragning av ordförande fastställdes dagordningen.  

 

4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare  

Till justeringsmän valdes Lars Modig och Bengt Sjöqvist. 

 

5 Val av funktionärer till de fasta kommittéerna 

Valberedningen föreslår att ESS Vårmöte 2018 väljer nedan angivna personer, som alla har tackat ja till 

att ställa upp som kandidater, till de nedan angivna befattningarna. Valberedningen har, efter noggrann 

utvärdering, bedömt samtliga nedan angivna personer som mycket väl lämpade för respektive 

befattning. 

 

Klubbholmskommittén 

Pär Hammarström, omval  

Lars Hoppe, omval  

Tommy Larsson, omval  

Rolf Lindholm, omval  

Roger Lundholm, omval  

Marcus Jonsson, omval  

Tomas Åkerlund, omval  

Thomas Ahlin, omval 

 

Mötet beslutade att utse ovan angivna medlemmar till funktionärer i klubbholmskommittén på ett 

år. 

 

Varvskommittén 

Leif Eriksson, omval  

Christoffer Carlsson, nyval 

Jan Tiihonen, nyval  

Göran Schenning, nyval  

Marcus Jonsson, omval  

Thörje Gustavsson, omval  

Björn Pettersson, omval  

Kjell Pärlefjord, omval  

Peter Rollin, omval  

Törje Sandberg, omval  

Mikael Söderlund, omval 

 

Mötet beslutade att utse ovan angivna medlemmar till funktionärer i varvskommittén på ett år. 



Tävlingskommittén 

Göran Dolfei, omval  

Jonas Ekström, omval  

Martin Hansen, omval  

Jonas Lindberg, omval  

Erik Persson, omval 

 

Mötet beslutade att utse ovan angivna medlemmar till funktionärer i tävlingskommittén på ett år. 

 

Redaktionskommittén 

Birgitta Ekström, nyval 

 

Mötet beslutade att utse ovan angiven  medlem till funktionär i redaktionskommittén på ett år. 

 

Båtlivskommittén 

Anders Fredriksson, omval  

Jenny Thyrvind, nyval  

Peter Enberg, nyval  

Per Wadström, nyval  

Tommy Sköld, nyval  

Stefan Ivarsson, nyval 

 

Mötet beslutade att utse ovan angivna medlemmar till funktionärer i båtlivskommittén på ett år. 

 

Båtplatskommittén 

Gunnar Lagerlöf, omval  

Johan Wilén, nyval 

 

Mötet beslutade att utse ovan angivna medlemmar till funktionärer i båtplatskommittén på ett år. 

 

Vaktkommittén 

Jan Clasénius, omval  

Karl-Gunnar Örenius, nyval 

 

Mötet beslutade att utse ovan angivna medlemmar till funktionärer i vaktkommittén på ett år. 

 

6 Information från styrelse och kommittéer 

 

Varvskommittén 

Sjösättningarna har inletts och varvskommittén arbetar med att iordningställa el på åbryggan samt 

uppfräschning dusch och toalett i hamnstugan. 

 

Klubbholmskommittén 

Ingen särskild rapport men flaggstängerna är på gång. 

 

Båtplatskommittén 

Det finns för närvarande bra med båtplatser och några platser på Klubbholmen kan avsättas för 

gästande båtar. Husbilar kan ställas upp efter godkännande om man är medlem. 

 

Båtlivskommittén 

Kommittén har påbörjat ett idéarbete för att stärka föreningsandan och båtlivet bland annat med 

flera klubbkvällar i höst. Idéer på intressanta ämnen mottas! 

 

Tävlingskommittén 

Tävlingsverksamheten är tämligen omfattande med blad annat 7 större tävlingar med start 26/5 och 

avslutning i höst med en eskadersegling med avslutning i Enköpings hamn och hamnmagasin. 

 

  



Ungdomssektionen 
Ungdomssektionen har full fart och påbörjat verksamheten redan. Inom kort startar 

måndagsseglingarna. Flera ledare kommer att genomgå ledarutbildning. Seglarlägret 13-20 juni är 

fullt med ett 50-tal deltagare och planering pågår. 

 

Redaktionskommittén 

Redaktionskommittén svarar främst för att publicera underlag från övriga kommittéer på vår 

hemsida. Försök har gjort med att sända ut skriftlig information. Diskussion har förts om att 

eventuellt utnyttja Facebook.  

 

Bokningsläget på arbetsmöjligheter 

Det är svårt att ta detta direkt ur systemet men vaktbokning ser ut att fungera bra men i övrigt är det 

något sämre bokat men bättre än förra året. Vi bör döpa om arbetsplikt till arbetsmöjlighet. 

 

Kiosken 2018 

Alf kommer att svara för kiosken även i år men då främst under helgerna. Vardagarna är 

verksamheten för låg. 

 

Drivmedel 2018 

Kommunens räddningstjänst har gjort en miljöinspektion av varvet och ställt ett antal krav för 

tankstationen som först måste uppfyllas innan verksamheten kan återupptas. Tankningsvolymen är 

dessutom låg. I år kommer därför ingen tankstation att placeras i hamnen. Sonderingar pågår inför 

nästa säsong. 

 

Kommunen – ställplats mm 

Kommunen har framfört förslag om att redan i år inrätta en ställplats för husbilar på det tidigare 

uppställningsområdet Z invid Lilla pottans södra sida. Det innebär en del praktiska frågor att lösa 

vad gäller infart, toatömning mm. Verksamheten ska ses som ett försök. Varvskommittén följer 

frågan. 

 

Lilla pottans norra sida kan bli gästhamn och soldäck. Eventuellt kan vi som kompensation få 

tillgång till en större vattenyta vid Klubbholmen. 

 

Det mindre maststället ska demonteras och några träd tas bort för att bereda plats för en gångväg 

söderut längs ån. Det är angeläget att vi håller vårt område städat och snyggt. 

 

Diskussion om detaljplan förs om nya båtskjul väster om de nyaste skjulen. 

 

Övriga styrelsebeslut 

 Ungdomssektionen har fått ett bidrag på 10 000kr för utbildningsändamål 

 Två arbetsgrupper har uppdaterat reglerna för varvsområdet samt skjulen och bland annat 

tagit fram en skötselplan 

 Extra vaktpass inrättas inte för de som inte bokat tillräckligt antal arbetstimmar utan de får 

istället betala ersättning till ESS 

 Hans Selg fortsätter som systemstöd 

 Medlemskommittén byter namn till Båtlivskommittén 

 Regler för medlemmar som önskar två båtskjul. 

 Inköp av en ny infartsbom vid varvet 

 

Ekonomi i sammandrag 
Kassören redogjorde för valda delar av den preliminära balansrapporten till och med april och 

informerade att betalningsmoralen avseende årsavgifter var hög. 

 

7 Utdelning av förtjänstmärken 

Förtjänstmärkesnämnden har föreslagit utdelning av förtjänstmärken vilket också beslutats av styrelsen. 

Lars Hoppe tilldelas ett förtjänstmärke i silver för sitt mångåriga engagemang i Klubbholmskommittén. 

Eftersom Lars inte hade tillfälle att delta på årsmötet delades förtjänstmärket ut på vårmötet istället. 

  



8 Övriga frågor 

Björn Petterson som ansvarar för miljöskjulet uppmanade alla att inte överfylla behållarna eftersom det 

tar tid att få tömning och då måste allt sorteras. Kör till återvinningen i sådana fall! 

 

ESS:s regelverk 2018 kommer inom kort att revideras 

 

Medlemmarna på mötet uppmanades att uppdatera sina uppgifter i medlems- och båtregistret  

 

Länsstyrelsen har beviljat LOVA-bidrag för blästring av båtbottenfärg. ESS har nu inga krav på 

hanteringen. Nu finns möjlighet för 15-20 båtar i samband med upptagningen i höst. 

 

Framtiden för varvet? Vi har nu arrendeavtal 15 år plus 10 års uppsägning med möjlighet till årsvis 

förlängning. Nu finns inget som tyder på att det är aktuellt att flytta varvet de närmaste 30-40 åren. 

Diskussion förs om att bygga bostäder och flytta värmeverk och reningsverk på den östra sidan. 

Engagera er gärna och delta i den politiska processen och driv vår fråga att få stanna kvar. 

 

9 Mötets avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade vårmötet. 

  

 

 

 

 

 

Sten Stabo     Leif Eriksson 

Mötesordförande    Mötessekreterare 

 

 

 

 

Lars Modig     Bengt Sjöqvist  

Protokolljusterare    Protokolljusterare 


