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1. Mötet öppnas 

Ordföranden Magnus Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

2. Fastställande av röstlängd 

Punkten flyttas till 6.5 då medlemmar fortfarande anländer till mötet. 

 

3. Mötets utlysande 

Mötet förklarades stadgeenligt kallat genom meddelande på ESS hemsida den 10 april. 

 

4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes med förändringen att punk 2 (ovan) flyttas till 6.5. 

 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Till justeringsmän valdes Lars Modig och Bengt Sjökvist. 

 

6. Information 

Information om styrelsebeslut 

 ESS ungdomssektion är nu fullt ekonomiskt återtaget till huvudföreningen. 

 Beslut om avräkning för inställda arbetspass. (Förtydligande) 

 Beslut att lämna SMBF (Saltsjö/Mälaren Båtförbund) och söka medlemskap i Mälarens 

Båtförbund (MBF) 

Information om arbetspass 

 Vaktbokningen är full fram t.o.m. juli 

 Tänk på att Arbetspassen går jämt ut under året = några pass som inte blir bokade i början 

innebär att den som bokar sig sist kommer inte att få några pass utan får betala istället. 

Samtliga kommittéer informerade om aktuell verksamhet och status. Specifikt gavs information från 

båtplatskommittéen kring platsfördelning vid den nya bryggan på Klubbholmen som under våren 
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väckt en del frågor hos medlemmarna Båtplatskommittéen informerade även om mindre 

förändringar avseende gästplatsverksamheten där ingen avgift kommer att tas ut av gästande båtar 

innevarande sommar utan de istället uppmanas att (frivilligt) skänka pengar till Sjöräddningssällkapet 

alternativt ESS ungdomsverksamhet. För medlemmars båtar blir det ingen förändring utan det är 

fortfarande fritt att besöka både Klubbholmen eller hamnen i upp till 3 dygn. 

Att särskilt notera är den utmärkelse om Ungdomssektionen erhållit: 

Enköpings Segelsällskap Ungdomssektionen har fått Sparbankens Ungdomsstipendium, Årets 

förening 2019. 

Motivering: Med en fantastisk drivkraft, hårt arbete och ett engagemang från hjärtat satsar ESS 

Ungdomssektion på att sprida glädjen och kärleken till vattnet bland Enköpings barn och unga. 

Genom att uppmuntra samarbete i en positiv anda lär klubben ungdomarna att ta gemensamt ansvar 

samt att stötta och respektera varandra, samtidigt som de stärker sig själva som individer. ESS 

Ungdomssektion är en förening med stark gemenskap där alla är välkomna. 

Styrelsen informerade också om: 

 Alf Pettersson driver kiosken även år. Preliminärt bara öppet under helgerna - fredag, lördag 

och söndag kl 12.00-18.00. 

 Kommunen kommer inte ha något ställplatsområde på varvssidan under 2019. Något nytt 

arrendeavtal mellan kommunen och ESS är inte påbörjat. 

 ESS Regelverk ändras varje år LÄS!!!  

 15 juni viktigt datum – Båtplatser till land och sjöss 

 Vaktplikt = skydda/vakta våra gemensamma anläggningar samt se till våra båtar 

 

6.5 Fastställande av röstlängd 

51 röstberättigade medlemmar närvarade. Röstlängden fastställdes. 
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7. Stadgeändring 

Styrelsen hade framlagt en proposition om stadgeändring syftande till 

• Möjliggöra att byta båtförbund för anslutning till SBU 

• Formalia-anpassningar till hur vi arbetar idag 

Förslag: 

§ 3. 

Tillhörighet 

Sällskapet är via Upplands/Gästriklands Seglarförbund och Svenska Seglarförbundet anslutet till 

Svenska Riksidrottsförbundet (RF), Skandinaviska Seglarförbundet samt International Sailing 

Federation (ISAF). 

Sällskapet är också via Saltsjö Mälarens Båtförbund (SMBF) anslutet till Svenska Båtunionen (SBU). 

Ny text 

§ 3. 

Tillhörighet 

Sällskapet är via Upplands/Gästriklands Seglarförbund och Svenska Seglarförbundet anslutet till 

Svenska Riksidrottsförbundet (RF), Skandinaviska Seglarförbundet samt World Sailing (WS). 

Sällskapet är också via Mälarens Båtförbund (MBF) anslutet till Svenska Båtunionen (SBU). 

 

§9.3 i stadgarna anpassas till hur vi arbetar idag. 

Paragrafen justeras så att 

 // höstmöte bör hållas senast under november // 

(istället för som det nu står oktober.) 

 

§14 andra stycket justeras enligt 

Valberedningen skall, senast en månad före årsmötet, till styrelsen skriftligt överlämna ….// 

Valberedningen skall, senast en månad före tidpunkt för val, till styrelsen skriftligt överlämna …// 
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Vid genomgång av styrelsens förslag yrkades på en justering i ändringen av §3 på så vis att ”Mälarens 

Båtförbund (MBF)” ersätts med ”regionalt båtförbund”. 

 

Beslut 

Stadgeändringen antogs med den yrkade justeringen. För att kunna utträda ur SMBF innan 

verksamhetsåret 2020 behöver nytt föreningsmöte ske så att de nya stadgarna kan träda i kraft. 

Detta möte kommer att kallas till senast 1 september. 

 

8. Val av kommittéer 

Nedanstående, i enlighet med valberedningens förslag, valdes till kommittémedlemmar 2019: 

Klubbholmskommittén 
Pär Hammarström, omval. 
Lars Hoppe, omval. 
Rolf Lindholm, omval. 
Roger Lundholm, omval. 
Marcus Jonsson, omval. 
Tomas Åkerlund, omval. 
Thomas Ahlin, omval. 
 
Varvskommittén 
Leif Eriksson, omval. 
Christoffer Carlsson, omval. 
Göran Schenning, omval. 
Marcus Jonsson, omval. 
Thörje Gustavsson, omval. 
Björn Pettersson, omval. 
Kjell Pärlefjord, omval. 
Peter Rollin, omval. 
Törje Sandberg, omval. 
Mikael Söderlund, omval. 
Jonas Jonsson, nyval. 
 
Tävlingskommittén 
Göran Dolfei, omval. 
Jonas Ekström, omval. 
Martin Hansen, omval. 
Jonas Lindberg, omval. 
Erik Persson, omval. 
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Redaktionskommittén 
Birgitta Ekström, omval. 
 
Båtlivskommittén 
Anders Fredriksson, omval. 
Jenny Thyrvind, omval. 
Peter Enberg, omval. 
Per Wadström, omval. 
Tommy Sköld, omval. 
Gunnar Widén, nyval. 
 
Båtplatskommittén 
Gunnar Lagerlöf, omval. 
Tomas Hörz, nyval. 
Mikael Wallander, nyval. 
 
Vaktkommittén 
Jan Clasénius, omval. 
Karl-Gunnar Örenius, omval. 

 

9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. Endast en informationspunkt som väcktes och sedan togs upp efter mötets 

avslutande. 

 

10. Avslutning 

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Per Nilsson   Magnus Johansson   

Sekreterare   Ordförande 

 

Lars Modig    Bengt Sjöqvist 

Protokolljusterare  Protokolljusterare  

  


