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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 12 september. Även 

utskick till samtliga medlemmar i och med nyhetsbrev 26 september har skett. 

 

3. Röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 57 röstberättigade medlemmar. 

 

4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes utan ändringar. 

 

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: 

 Tjf kassör Camilla Erleving till årsmötet 

 Extra medlemsmöte avseende avslutande medlemskap SMBF 

 Beslutat att upplåta plats under 2019 som en försöksperiod med försäljningsvagn vid 

drivmedelsstationen Travicom  

 Avsluta medlemskap i SMBF och söka medlemskap i MBF 

 Betala en självrisk för en båtskada i samband med uthyrning av en båtplats som inte höll 

angivna värden. 

 Beslutat stänga av ström med hänsyn till brandrisk i kopplingsskåp. 

 

7. Information från kommittéer 

Kort information om sommaren som gått gavs från båtlivskommittén, båtplatskommittén och 

varvskommittén.  
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8. Motion ”Utökad budget Båtlivskommittén” 

 

”En förening, inte en marina” 

För att stärka medlems-sammanhållningen inom ESS, utveckla båtlivet och öka medlemmarnas 

kunskap med särskild inriktning på ungdomar och kvinnor föreslås att utöka båtlivskommittens 

budget och arbetstimmar för att möjliggöra detta. 

 

Förslag till beslut: Mötet beslutar att öka båtlivskommittens budget, både den ekonomiska och 

timbudget för arbetsplikt med 15% årligen i 5 år fr.o.m 2020. 

 

Styrelsens yttrande: 

Både i sak och i inriktning är vi positiva till motionärens förslag. Kommande års uttalade satsning 

riktar sig mot kvinnor och ungdomar. 

I en jämförelse mellan årets budgetförslag och budgeten för 2018 har kommitténs tilldelning av 

arbetstimmar ökat från 92 till 284. Under samma tid har budgeten i pengar ökat från 48.500SEK 

till 73.000SEK. Antalet kommittéledamöter har ökat från 3 till 7. 

Klubbmästarens uppfattning är att utvecklingen idag inte begränsas av budgeten utan att vi i 

större utsträckning behöver engagera föreningens ”osynliga” medlemmar, kvinnor och 

ungdomar. Vi tror också att om vi engagerar medlemmar utanför kommittén att utföra sin 

arbetsplikt i aktiviteter de tar initiativ till, och från Båtlivskommittén stödjer med samordning, så 

kommer det att attrahera nya och fler deltagare i aktiviteter. Om deltagarantalet ökar och vi blir 

fler som engagerar oss, då kan också budget ökas i framtiden, men idag ligger den på en rimlig 

nivå. 

Förslag till höstmötesbeslut: Motionen avslås  

 

Höstmötet beslutar: 

Att avslå motionen. 

 

9. Proposition ”Kanslist på 20%” 

Föreningen har ett stort medlemsantal och det innebär att det finns en hel del administrativa 
uppgifter som måste skötas. Intill sommaren hade vi en kassör som hade tid och möjlighet att arbeta 
en hel del för föreningen. Vi köper idag även in administrativt stöd från Hans Selg, som också sköter 
vårt bokningssystem. 

Vi som medlemmar kan inte kräva att den som blir invald till styrelsen ska eventuellt sköta sitt 
normala arbete samtidigt som det ska genomföras en mängd administrativa uppgifter och på det ska 
även verksamheten i en kommitté ledas.  

Styrelsen föreslår att vi anställer en kanslist på 20% som kan sköta administrativ kontakt med 
medlemmar, sköta vår hemsida, ansvara för att information är aktuell samt att stödja kommittéerna 
både med information men även tillse att information går ut till medlemmarna genom ”nyhetsbrev” 
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Beslutsförslag: 

 Styrelsen inrättar och projektanställer en person som kanslist på 20% inom budgeterade 
medel 

 Kanslistens arbetsuppgifter ska vara tydliga och dokumenterade. 

 Kanslistens utförda arbete ska på ett enkelt sätt kunna återredovisas till medlemmarna. 

 

Propositionen debatterades av mötet med resultatet att det lades fram ett yrkande om att 
beslutsförslaget skulle kompletteras med en tidsbegränsning till 2020. Det lades också ett motförlag 
innebärande att frågan skulle bordläggas till årsmötet i syfte att styrelsen skulle precisera 
arbetsuppgifterna för kanslisten noggrannare. 

 

Höstmötet beslutar: 

Med acklamation att  

 Styrelsen inrättar och projektanställer en person som kanslist på 20% under 2020 inom 
budgeterade medel 

 Kanslistens arbetsuppgifter ska vara tydliga och dokumenterade. 

 Kanslistens utförda arbete ska på ett enkelt sätt kunna återredovisas till medlemmarna. 

 

 

10. Redovisning av verksamhetsplaner för 2020 

 

- Styrelsen 

- Båtplatskommittén 

- Båtlivskommittén 

- Ungdom 

- Tävling 

- Redaktionskommittén 

- Varvet 

- Klubbholmen 

- Vaktkommittén 

Redovisade sina verksamhetsplaner och budget enligt bilaga 1 ”Möteshandlingar ESS Höstmöte 

2019-11-06”. 
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11. Redovisning av budget och avgifter 2020 

Styrelsen redovisade budget och avgifter för 2020 

Innebörden är att styrelsen föreslår samma avgifter för 2020 som för innevarande år men med 

justering av 

- årsavgiften för juniormedlem (ungdomsmedlem) höjs till 300 kr/år 

- en generell höjning av ”platsavgifter” med 5%. 

 
 
12. Beslut av verksamhetsplaner, budget och avgifter för 2020 

Höstmötet beslutade att: 

Anta styrelsens förslag till verksamhetsplaner, budget och avgifter för 2020. 

 

 

13. Information 

a. Arbetsplikt 2019 

Ordförande Magnus Johansson informerade om utfallet av årets arbetsplikt. 

 

Statistik vakt och arbete 2019 (2018 inom parantes) 

(OBS insamlings- och sammanställningsarbetet inte slutfört, siffrorna är preliminära)  

Bokat dubbla vaktpass    260  (285) 

Bokat dubbla vaktpass och utfört arbete  23 

Bokat enkelt vaktpass och utfört minst 9 timmar arbete  22  (20)  

Bokat noll vaktpass men utfört minst 18 timmar arbete  99  (90)  

Antal medlemmar som fullgjort beslutat arbete & vakt  404 (395)  

De som betalat förväg (17 st varierande 9 eller 18 timmar) för att  

slippa vakt & arbete ingår i ovanstående  

Bokat enkelt vaktpass men inte 9 timmar arbete   4  (12)  

Bokat noll vaktpass och utfört mindre än 17 timmar arbete  29  (30) 

Ej bokat vakt eller arbete /ej rapportats (utredning) 75 (74) 

Nya medlemmar, 2018 och 2019, ej plikt 1:a året  54 

Familjemedlemmar, ej arbets- eller vaktplikt   4  

Befriade enl Styrelsebeslut   6 

Summa medlemmar som ingår i statistiken   568  (566) 

 

Slutsatsen är: 

 Vaktpass bokas och utförs på ett mycket bra sätt 

 Viktigt att förstå att det inte finns överskott på arbetspass = tomma pass = någon som 

betalar i slutet. 
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b. Arbets-/vaktpass 2020 

 Ingen förändring till 2019, valfritt Arbete/vakt 

 Bokning av arbete och vaktlistor kommer ut samtidigt i januari/februari 

 
 
14. Information från valberedningen 

Valberedningens ordförande Thomas Hammarstöm informerade kort om valberedningens 

arbete. Ett stort antal av de styrelsemedlemmar vars mandat går ut vid årsmötet ställer inte upp 

för omval. Valberedningen har identifierat potentiella kandidater till de flesta poster. 

 

 

15. Övriga frågor 

Det ställdes en övrig fråga som även diskuterades av mötet angående de problem som upplevs av ett 

antal medlemmar kring badande icke medlemmar/allmänhet på Klubbholmen.  

 

16. Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.  

 

 

Per Nilsson    Magnus Johansson  

Sekreterare    Ordförande 

 

 

Bengt Sjöqvist    Lars Modig 

Protokolljusterare   Protokolljusterare 

   

 

 


