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Protokoll från Enköpings segelsällskaps Årsmöte 2021-03-11

1. Mötet öppnas
Ordföranden Sten Stabo öppnade det helt digitala årsmötet och hälsade alla välkomna.

2. Mötets stadgeenliga kallande
Mötet förklarades stadgeenligt kallat, minst 14 dagar före mötet, genom meddelande på ESS
hemsida, e-post, SMS samt anslag i hamnstugan tisdag 2021-02-16.

3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes utan ändringar.

4. Medlemsredovisning
Tillströmningen av nya medlemmar var ovanligt hög under 2020, kanske beroende på
coronapandemin. Men vi hade också ett antal som valde att avsluta sitt medlemskap.

Medlemmar vid
årsskiftet
Aktiva
Familj
Ständiga
Ungdomar
Totalt

2019/2020

2020/2021

514
5
52
90
661

540 varav 80 nya
5
52
71
668

Medlemsredovisningen lades med godkännande till handlingarna

5. Röstlängd
Röstlängden fastställdes till 50 st genom att anse samtliga förbokade/inbjudna och vid mötet i Zoom
listade deltagare som röstberättigade medlemmar med en röst var. De vid mötets start närvarande
medlemmarna förtecknades.

6. Val av mötesordförande och sekreterare
Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag Sten Stabo till ordförande och Leif Eriksson
till sekreterare för dagens möte.
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7. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag Lars Modigh och Thomas Hammarström till
justeringsmän och rösträknare.

8. Föredragning av styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser.
Ordförande redogjorde i sammanfattad form för styrelsens och de olika kommittéernas
verksamhetsberättelser för 2020. Verksamhetsåret har präglats av coronapandemin men
verksamheten har trots det i stort sett kunnat genomföras. Samtliga verksamhetsberättelser har
publicerats på ESS hemsida.
Styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser godkändes och lades till handlingarna.

9. Föredragning av balans- och resultaträkning.
Ordförande redogjorde kortfattat för balans- och resultaträkningen avseende räkenskapsåret 202001-01 – 2020-12-31. Intäkterna översteg budget med nära 300 000 kr samtidigt som vi haft något
högre kostnader för underhåll och investeringar. Årets vinst, 124.335kr, föreslås överföras till 2021.
Både resultat- och balansräkningen har publicerats på ESS hemsida.

10.Föredragning av revisionsberättelse.
Revisorernas revisionsrapport hade publicerats på ESS hemsida och ingick dessutom i
föredragningsmaterialet. Ordförande läste upp revisorernas revisionsberättelse.
Årsmötet godkände revisionsrapporten.
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen 2020 samt förslaget till disposition av den
uppkomna vinsten.

11.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisorerna ansåg att den upprättade årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens
resultat och ställning och att styrelsen enligt deras bedömning inte handlat i strid med föreningens
stadgar varför de rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

12.Propositioner och motioner.
Inga vare sig motioner från medlemmarna eller propositioner från styrelsen fanns att ta ställning till.
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13.Val av styrelse.
Valberedningen föreslog att mötet väljer nedan angivna personer, som alla har tackat ja till att ställa
upp till de angivna befattningarna. Valberedningen har, efter noggrann utvärdering, bedömt
samtliga personer som mycket väl lämpade för respektive befattning vilket för övrigt gäller för
samtliga val som företas på dagens årsmöte. Valet av styrelseledamöter avser 2 år.
Vice Ordförande: Alexander Bergwall, omval.
Kassör: Camilla Erleving, omval.
Ledamot 1 (Varvschef): Christoffer Carlsson, nyval.
Ledamot 2 (Tävlingsledare): Jonas Lindberg, nyval.
Ledamot 3 (Båtplatsansvarig): Niclas Erkenstål, nyval.
Ordförande för Ungdomssektionen: Daniel Andersson, omval.
Årsmötet valde ovanstående personer till styrelseledamöter på 2 år

14.Beslut om firmatecknare.
Till firmatecknare utsågs ordförande, kassör och sekreterare var för sig. Denna punkt beslutades
omedelbart justerad.

15.Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Valberedningen föreslår att årsmötet väljer nedan angivna personer, som alla har tackat ja till att
ställa upp till de angivna befattningarna. Valet avser 1 år.
Revisor: Roger Larsson, omval
Revisor: Jan Sjöman omval.
Revisorssuppleant: Kersti Zetterström, omval
Revisorssuppleant: Mathias Kaneberg, omval.
Årsmötet valde ovanstående personer till revisorer respektive revisorssuppleanter på 1 år.

16.Val av förtjänstmärkesnämnd.
Förtjänstmärkesnämnden består utöver sekreteraren av fyra ledamöter. Valda sedan tidigare är:
Jonas Jonsson 1 år kvar, Sören Krantz 2 år kvar och Rolf Sjögren 3 år kvar. Valberedningen föreslår
att mötet väljer Tommy Redefalk som ledamot i Förtjänstmärkesnämnden på 4 år, omval.
Årsmötet valde Tommy Redefalk till ledamot i Förtjänstmärkesnämnden på 4 år.
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17.Val av valberedning
I ESS stadgar anges att valberedningen även ska föreslå ny Valberedning på ett år. Förslaget är:
•
•
•
•

Thomas Hammarström (sammankallande) omval, 1 år
Tommy Redefalk, omval, 1 år
Lars Eklind, omval, 1 år
Anna Bennitz nyval,.1 år

Årsmötet valde ovanstående personer till ledamöter i Valberedningen på 1 år.

18.Fyllnadsval till kommittéer
Eftersom tre avgående styrelseledamöter har förklarat sig villiga att ingå i de kommittéer de varit
ordförande i behövs fyllnadsval av dessa för att det inte ska bli något glapp fram tills att de kan
väljas i ordinarie val på Vårmötet. Valberedningen föreslår därför fyllnadsval av dessa tre samt
ytterligare en person till Tävlingskommittén. Samtliga fyllnadsval är nyval och avser tiden fram till
vårmötet
Varvskommittén: Jonas Jonsson, fyllnadsval
Båtplatskommittén: Johan Wilén, fyllnadsval
Tävlingskommittén: Johan Eriksson, fyllnadsval
Tävlingskommittén: Håkan Andersson. fyllnadsval
Årsmötet valde ovanstående personer till ledamöter i respektive kommitté fram till vårmötet.

19.Styrelsearvoden.
Arvoden för förtroendevalda för verksamhetsåret fastställs på årsmötet. Styrelsen föreslår
oförändrat arvode för 2021 jämfört med föregående år 2020.

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Varvschef
Intendent
Övriga ledamöter
Revisor
Revisorssuppleant
Valberedningen

Fastställt på årsmöte
2020

Förslag till årsmötet
2021

3000
2000
2000
1500
1500
1500
1000
1500
500
500

3000
2000
2000
1500
1500
1500
1000
1500
500
500

Årsmötet beslutar att arvoden till förtroendevalda 2021 skall vara oförändrade jämfört med 2020
och med belopp enligt ovan.
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20.Förtjänstmärken
Styrelsen har fastställt Förtjänstmärkesnämndens förslag avseende 2021 att fyra ESS-medlemmar
enligt nedan får förtjänstmärken. Normalt delas förtjänstmärken ut på årsmötet men på grund av
att årsmötet hålls digitalt kommer uppvaktning och överlämning av förtjänstmärken att ske vid ett
senare tillfälle.

Kandidat

Valör 2021

Motivering

Törje Sandberg

Guld

Törje har visat stort engagemang i klubben och
medverkat till att bevara historia genom mångårigt
och skickligt snickeriarbete både på varvet och
Klubbholmen samt som ledamot i Varvskommittén.
Hans har svarat för sekreterarinsatser i styrelsen
och ett gediget arbete med utveckling, underhåll
och systemsupport av vårt tidigare ESS-system
samt arbete med vår hemsida.
Lars har som ESS kassör skött ekonomi och
bokföring med en hög kvalitet och stort
engagemang samt deltagit i styrelsearbetet under
många år.
Göran har med idogt arbete kartlagt det
omfattande elnätet på varvet samt också bidragit
till att förnya det.

(Silver 2012)
Hans Selg

Guld
(Silver 2012)

Lars Eklind

Guld
(Silver 2016)

Göran Schenning

Silver

Informationen om förtjänstmärken 2021 läggs med godkännande till handlingarna.

21.Avtackning av avgående styrelsemedlemmar
Ordförande avtackade de tre avgående styrelsemedlemmarna
•
•
•

Jonas Jonsson
Johan Wilén
Johan Eriksson

Normalt sker detta med en uppvaktning under mötet men det digitala mötet gör att det får ske vid
ett senare tillfälle. Samtliga kommer att fortsättningsvis ingå i den kommitté de varit ordförande i.

22.Rapporter och ämnen för diskussion.
Ordförande nämnde kort vad som är aktuellt för det kommande verksamhetsåret 2021 på varvet
och Klubbholmen. Även i år kan vi räkna med många anpassningar till coronapandemin.
Verksamhetsplaner och budget fastställdes på höstmötet 2020. Ytterligare information kommer på
vårmötet i maj

23.Mötet avslutas
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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