
ESS Årsmöte 2023-03-09 har genomförts! 
 

ESS Årsmöte 2023 genomfördes den 9:e mars. Protokoll från mötet kommer att läggas ut 

på hemsidan när det är färdigt. Om du innan dess vill veta vad som avhandlades kan du, i 

kallelsen till Årsmötet, ta del av ”Presentationen för Årsmötet” och ”Valberedningens 

förslag”. Vad gäller ”Valberedningens förslag” var det förändringar av dels 

Årsmötessekreterare och dels en av justeringsmännen. Samtliga av Valberedningen på 

Årsmötet föreslagna personer valdes enhälligt.  

 

En annan av punkterna på Årsmötet var att dela ut styrelsens utmärkelser i Silver efter 

förslag från Förtjänstmärkesnämnden. ESS Ordförande Sten Stabo delade ut diplom och 

förtjänstmärken och läste upp motiveringarna. 

 

Årets utmärkelser i Silver gick till: 

 

Per Wadström 

Per Wadström är en mycket engagerad och motiverande drivkraft för frågor inom båtliv, 

utbildning och sammankomster inom klubben. Per har också varit en positiv och aktiv 

styrelsemedlem och därmed berikat diskussionerna i många av styrelsens frågor. 

Peter Rollin 

Peter Rollin har under många år varit medlem i varvskommittén där han bland annat 

ansvarat för traktorerna. Han har jobbat mycket i det tysta inom varvskommittén men 

också som en erkänt skicklig traktorförare vid sjösättningar och upptagningar. 

Mikael Söderlund 

Mikael Söderlund har under många år varit medlem i varvskommittén och ser till att 

deltagarna får något gott till kaffet vid sammanträdena. Mikael servar ESS maskinpark, 

ser till att våra körytor blir sladdade och fina samt klipper våra gräsytor inom varvet. 

 

Camilla Erlewing 

Camilla Erlewing har under många år engagerat deltagit i styrelsens arbete. Hon har 

tidigare verkat som kommunikatör och nu som kassör. Hennes arbete kännetecknas av 

omtanke, god kunskap och en snabbhet som saknar motstycke. 

Johan Wilén 

Johan Wilén har under flera år tidigare deltagit i styrelsen som båtplatsansvarig men har 

nu sin roll i IT-kommittén. Där har han medverkat till konverteringen från vårt gamla 

medlemsregister till SBU:s medlemsregister BAS. Johan svarar nu för BAS-support och 

underhåll av registret inom ESS. Johan sköter även båtplatsfördelningen på Klubbholmen. 



 
 

Från vänster: ESS Ordförande Sten Stabo samt Per Wadström, Peter Rollin och Mikael 

Söderlund. Camilla Erleving och Johan Wilén var inte närvarande vid utdelningen. 

 

Nästa punkt på dagordningen var att med oljelampa avtacka Niclas Erkenstål som avgår 

från styrelsen i och med Årsmötet 2023. ESS Ordförande Sten Stabo tackade för en 

gedigen insats under hans tid i styrelsen.  

 

 
 

Från vänster: Niclas Erkenstål och ESS Ordförande Sten Stabo. 

 

Väl mött på ESS Vårmöte 2023-05-11 kl. 18.30. På Vårmötet sker bl.a. val av ledamöterna 

i ESS kommittéer. Plats meddelas i kallelsen som görs senast 14 dagar före Vårmötet. 


