
Välkomna till ESS årsmöte 2022

Klubbholmen 1909



Fråga om mötets stadgeenliga kallelse

Stadgarna: Kallelse till möte skall skriftligen 
ske minst 14 dagar före mötet.

• Kallelse på hemsida samt utskick via BAS 
e-post 16 februari.

• Förslag till beslut: 
Mötet förklarades stadgeenligt kallat



ESS årsmöte 2022, förslag på dagordning
1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötets stadgeenliga kallelse.
3. Fastställande av dagordning
4. Meddelande om inval och utträden.
5. Röstlängd
6. Val av ordförande för mötet.
7. Val av sekreterare för mötet. 
8. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare.
9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
10. Föredragning av balans- och resultaträkning.
11. Föredragning av revisionsberättelse.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Propositioner och motioner.
14. Val av styrelse.
15. Beslut om firmatecknare.
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
17. Val av förtjänstmärkesnämnd.
18. Val av valberedning.
19. Styrelsearvoden.
20. Förtjänstmärken

21. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar

22. Rapporter och ämnen för diskussion.

23. Mötets avslutning.



Inval och utträden 2021

• Antal aktiva nya medlemmar som började:  49 st

• Antal aktiva medlemmar som slutade:  50 st



Medlemsredovisning till SBU 

Förslag till beslut:

Medlemsredovisningen läggs med godkännande till handlingarna

Medlemskategori 2021-01-01 2022-01-01

Ungdomar t o m 20 år 71 65
Aktiva vuxna fr o m 21 år, betalande 592 522
Familj 5 1
Summa 668 588
Ständiga medlemmar, ej betalande ---- 67
Totalt antal medlemmar 
rapporterade till SBU

668 655



Röstlängd

Manuell deltagarlista vid entrén till möteslokalen används 

som röstlängd.



Val av ordförande för mötet.
Valberedningens förslag: Jan Clasenius

Val av sekreterare för mötet.
Valberedningens förslag: Leif Eriksson

Val av två protokollsjusterare tillika 
rösträknare.

Valberedningens förslag: 
Lars Modigh och Peter Brickner



ESS årsmöte 2021, förslag på dagordning
1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötets stadgeenliga kallelse.
3. Fastställande av dagordning
4. Meddelande om inval och utträden.
5. Röstlängd
6. Val av ordförande för mötet.
7. Val av sekreterare för mötet. 
8. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare.

9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
10. Föredragning av balans- och resultaträkning.
11. Föredragning av revisionsberättelse.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Propositioner och motioner.
14. Val av styrelse.
15. Beslut om firmatecknare.
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
17. Val av förtjänstmärkesnämnd.
18. Val av valberedning.
19. Styrelsearvoden.
20. Förtjänstmärken

21. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar

22. Rapporter och ämnen för diskussion.

23. Mötets avslutning.



Verksamheten 2021

• Coronapandemin gjorde även 2021 till ett 

annorlunda år där vi framför allt har försökt 

begränsa onödiga fysiska kontakter och sociala 

event.

• Trots detta har vi tillsammans lyckats få till en 

nästan normal båtsäsong.

• Årsmöte, möte för nya medlemmar samt vårmöte 

hölls digitalt.

• Höstmötet genomfördes som fysiskt möte under 

ett lugnare Coronafönster.

• Styrelsen har hållit 9 ordinarie möten plus 2 

arbetsmöten.

• Merparten av dessa möten har hållits digitalt.



Varvet 2021 

• Coronaanpassad sjösättning/upptagning.

• Uppgraderingen av elsystemet med bl a nya 

elskåp har fortsatt enligt långtidsplanen.

• Spolplattan har fått ny tät asfaltsbeläggning 

och en ny avloppsränna med sandfång till en 

lägre kostnad än budgeterat (-200 000 kr).

• Den nya sopcontainern med små luckor är på 

plats.

• Varvet har under sommaren städats av 

ungdomar med gott resultat.



Klubbholmen 2021 

• Färdigställande av köksrenoveringen i 

klubbhuset.

• Den nya sopcontainern med små luckor är 

på plats.

• Ny flaggstång rest invid klubbhuset

• Reparation av 800-bryggan utförd

• Vassklippning genomförd under augusti.

• Sommaren har avlöpt på ett bra sätt, folk 

har respekterat informationsskyltar

• Inköp av stuga nr 5

• Renovering av duschutrymmen i sjöstugan 

nästan klar



Båtplats 2021

• Kontinuerlig fördelning av platser.
• Vi har löst det mesta men det börjar bli tydlig kö, 

speciellt till Klubbholmen.
• Från och med 2021 all administration i BAS-

systemet.
• Uppdatering av nyttjanderättsavtal, utskickat till de 

som ej har avtal.
• Arbetsgrupp tillsatt som utreder nya bryggor, 

preliminärt blir första etapp redan 2023.
• Behov bygger på kö, samt de platser som försvinner i 

hörnet 400 och 500 bryggan i samband med 
etablering av båtbottentvätt där



Tävlingskommittén 2021

• De 2 första seglingarna inställda, varav Joar Blå 
flyttades till september med anledning av 
coronarestriktioner.   

• Övriga seglingar genomförda enligt plan och vid 3 
seglingar har vi haft båtar från andra klubbar som 
deltagit.

• Säsongsavslutningen med middag och prisutdelning 
genomförd den 22/10.

• Kontakt tagen med Upplands seglarförbund för att 
anmäla intresse om att arrangera tävling till 2022. 
ESS har fått erbjudande om att arrangera DM i 2-
kronor under 2022.



Ungdom 2021

• Nästan normal seglingsverksamhet
• Seglarlägret genomfört men även i år som 

dagläger



Båtlivskommitten 2021

• Loppis i hamnen 2 maj.
• Utmärkning av ”bedräglige grundh”.
• Säsongsstart på Klubbis med grillning, visning och 

rorsmanskurs.
• 17 juni kvällseskader Gröneborg.
• 25 juni midsommarfirande med trubadur.
• 21 juli aktivitetsdag för majblommebarnen.
• 13-14 augusti ESS dagar.
• November, navigationskurs.
• Plus diverse olika insatser.



Vaktgången 2021

• Har fungerat mycket väl
• Även städningen har fungerat bra

• Endast väderrelaterade incidenter har 
rapporterats. Där framför allt brister i förtöjning 
har uppmärksammats. 



LOVA-projektet giftfri båtklubb

• Projektet, som började med en ansökan om bidrag till ny spolplatta 
(som vi fick nej på) har vi organiserat i tre delprojekt med en 
styrgrupp.
• XRF-mätning
• Sanering
• Båtbottenborsttvätt

• Regler och anvisningar framtagna.
• XRF-mätning genomförd av 23 båtar.
• Saneringsprojekt med våtsandblästring, 22 båtar, genomförd.
• Planering för bottentvätt.
• Informationsmöte med 80-talet deltagare 9 december.
• Från och med 2026 sjösätts inga båtar och ingen bryggplats tilldelas 

båt som inte är ”frimätt” och godkänd.
• Frimätta båtar får ett XRF-protokoll, en värdehandling vid tex byte 

eller försäljning av båt.



2021 års verksamhetsberättelser

Förslag till beslut: 
Styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser 
godkänns och läggs till handlingarna.













Revisionsrapport

Revisorer 2021:
• Jan Sjöman
• Roger Larsson





Fastställande av Balans- och 
Resultatrapport

Årsmötet föreslås besluta att:
• Fastställa balans-och resultaträkning 

för 2021



Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Kan mötet baserat på redovisningen av 
verksamheten 2021 och revisorernas 
rapport godkänna att ge styrelsen 
ansvarsfrihet för år 2021 ?

Förslag till beslut:
Styrelsen medges ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021



Motioner och propositioner

3 motioner har inkommit



Motion Bastu med altan

Våran bastu med tillhörande omklädningsrum och altan är en 
fantastisk tillgång. Dessvärre börjar den bli sliten. Och behöver 
en renovering. Som några exempel kan anges altanen som man 
snart trampar igenom, utebänken som är lagad med silvertejp, 
bastudörren som hänger på trekvart. Hela bastustugan skulle 
behöva fräschas upp både på in och utsidan. Med anledning av 
ovanstående föreslås stämman besluta: Att bastu med 
tillhörande utrymmen renoveras.

Styrelsens förslag: Motionen bifalles och 
Klubbholmskommitten får i uppdrag att genomföra en 
renovering under 2022.



Grillplats i Klubbis

Som det är nu så står det några grillar i varierande skick lite 
huller och buller på grusytan utanför tältet. Jag tycker det skulle 
vara trevligt med en ordentlig grillplats. En kolgrill med 
tillhörande redskap. En gasolgrill för tillfällen då man lite snabbt 
vill utfodra barnen. Lite bänk yta, ett tak för regniga kvällar. 
Med anledning av ovanstående föreslås stämman besluta: Om 
detta är en ide att arbeta vidare med

Styrelsens förslag: Bifalles delvis. Diverse utrustning för 
nya grillar är redan införskaffat och är planerat att ställas 
upp på vårens städdag. Gasolgrill och tak behöver utredas 
lite mer.



Studsmatta Klubbis

Den befintliga studsmattan i klubbis är sliten och trasig. Med 
anledning av ovanstående föreslås stämman besluta: Att en ny 
stor studsmatta av bra kvalitet köps in.

Styrelsens förslag: Bifalles. Finns med i 
underhållsplanerna men köps in så snart som 
möjligt.



ESS årsmöte 2021, förslag på dagordning
1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötets stadgeenliga kallelse.
3. Fastställande av dagordning
4. Meddelande om inval och utträden.
5. Röstlängd
6. Val av ordförande för mötet.
7. Val av sekreterare för mötet. 
8. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare.
9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
10. Föredragning av balans- och resultaträkning.
11. Föredragning av revisionsberättelse.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Propositioner och motioner.

14. Val av styrelse.
15. Beslut om firmatecknare.
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
17. Val av förtjänstmärkesnämnd.
18. Val av valberedning.
19. Styrelsearvoden.
20. Förtjänstmärken

21. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar

22. Rapporter och ämnen för diskussion.

23. Mötets avslutning.



Val till styrelsen 2022

Vid årsmötet 2022 ska nedan angivna befattningar i ESS 
tillsättas, av totalt 11 styrelseledamöter. 
Valet sker på 2 år.
Inom parentes sittande befattningshavare

• Ordförande    (Sten Stabo)

• Sekreterare    (Leif Eriksson)

• Ledamot 1   (Intendent, Marcus Jonsson)

• Ledamot 2   (Kommunikatör, Jimmy Sandgren)

• Ledamot 3   (Båtlivsansvarig, Per Wadström)



Ledamöter som valdes för en 
period på 2 år på årsmötet 2021

• Vice ordförande….Alexander Bergwall

• Kassör….Camilla Erleving

• Varvschef….Christoffer Carlsson

• Tävlingsledare….Jonas Lindberg

• Båtplatsansvarig….Niclas Erkenstål

• Ungdomsledare….Daniel Andersson



Val till styrelsen 2022

Vid årsmötet 2022 skall nedan angivna befattningar i ESS 
tillsättas. 
Följande väljs på 2 år….valberedningens förslag: 

• Ordförande….Sten Stabo (omval)

• Sekreterare….Leif Eriksson (omval)

• Ledamot 1 (Intendent)….Marcus Jonsson (omval)

• Ledamot 2 (Kommunikatör)….Elin Hellbeck (nyval)

• Ledamot 3 (Klubbmästare)….Per Wadström (omval) 



Val till styrelsen 2022
Fyllnadsval

Vice ordförande Alexander Bergwall önskar frånträda sin roll 
ett år innan den formellt skall upp till val.
Fyllnadsvalet gäller ett år för att komma i fas med stadgarna.

Valberedningens förslag till ny vice ordförande:

• Gunnar Lindberg (nyval)



Firmatecknare

Beslutsförslag:

Sällskapets firma tecknas av:

Ordförande, sekreterare och kassör var för sig.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

(Enl Stadgarna § 11)



Val revisorer 2022

Val av revisorer gäller ett år. Valberedningens 
förslag:

Ordinarie revisorer:
• Roger Larsson (omval) 
• Jan Sjöman (omval)

Revisorssuppleanter: 
• Kersti Zetterström (omval)
• Mathias Kaneberg (omval)



Val till förtjänstmärkesnämnden

Rullande schema med 4 ledamöter där en av 
ledamöterna väljs på 4 år vid ordinarie årsmöte.
Valberedningens förslag:

• Jonas Jonsson (omval på 4 år)

Valda sedan tidigare är:

• Sören Krantz, 1 år kvar
• Rolf Sjögren, 2 år kvar
• Tommy Redefalk, 3 år kvar



Val av valberedning
valperiod ett år

I ESS stadgar anges att Valberedningen även ska 
föreslå ny Valberedning. Valberedningen väljs på ett 
år.
Förslaget är: 

• Thomas Hammarström, sammankallande (omval) 
• Tommy Redefalk (omval) 
• Lars Eklind (omval) 
• Anna Bennitz (omval)



Fyllnadsval kommittéer,
valperiod fram till vårmötet 2022

Komplettering av IT-kommittén. Valberedningens 
förslag:

• Claes Björklund (nyval)



Arvoden  2022 

Förslagna 

årsarvoden 2022
Ordförande 3000
Vice ordförande 2000
Kassör 2000
Sekreterare 1500
Varvschef 1500
Intendent 1500
Övriga ledamöter 1000
Revisor 1500
Revisorssuppleant 500
Valberedningen 500

Arvoden till funktionärer inom ESS föreslås 
vara oförändrade jämfört med 2020 och 2021



ESS årsmöte 2022
1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötets stadgeenliga kallelse.
3. Fastställande av dagordning
4. Meddelande om inval och utträden.
5. Röstlängd
6. Val av ordförande för mötet.
7. Val av sekreterare för mötet. 
8. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare.
9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
10. Föredragning av balans- och resultaträkning.
11. Föredragning av revisionsberättelse.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Propositioner och motioner.
14. Val av styrelse.
15. Beslut om firmatecknare.
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
17. Val av förtjänstmärkesnämnd.
18. Val av valberedning.
19. Styrelsearvoden.

20.Förtjänstmärken
21. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar

22. Rapporter och ämnen för diskussion.

23. Mötets avslutning.



Förtjänstmärken 2022 har av styrelsen 
tilldelats

Silver
Tommy Andersson

Sten Stabo

Roger Lundholm

Guld
Alexander Bergwall

Jonas Jonsson

Tommy Redefalk



Motiveringar till 2022 års 
förtjänstmärken i Silver

Tommy Andersson 
Tommy har verkat som en trygg och hjälpsam traktorförare och under lång tid 
ställt upp i vått och torrt vid sällskapets sjösättningar och upptagningar. 

Sten Stabo 
Sten har under nästan ett decennium varit först Vice Ordförande och sedan 
Ordförande i ESS. Han har även länge varit aktiv i ESS 
kappseglingsverksamhet. Med sitt fantastiska engagemang och vinnande sätt 
har han starkt bidragit till en väldigt god stämning i ESS och mycket goda 
resultat gentemot kommunen. 

Roger Lundholm 
Roger har visat stort engagemang inom ESS och för bevarande av ESS historia. 
Han har medverkat i ett flertal omfattande byggprojekt som t ex köket och 
dansbanan på Klubbholmen. 



Motiveringar till 2022 års 
förtjänstmärken i Guld

Alexander Bergwall 
Alexander har varit funktionär i ESS i mer än två decennier varav som ledamot 
i styrelsen i ca tolv år. Har varit eldsjäl i ungdomsverksamheten och har starkt 
bidragit till att denna har utvecklats på ett positivt sätt. 

Jonas Jonsson 
Jonas ställer alltid upp med kunnande, driv och engagemang för både klubben 
och enskilda. Var en av initiativtagarna till ESS LOVA-ansökan och 
renoveringen av spolplattan. Varit Styrelseledamot - Varvschef samt i åratal 
deltagit i Varvskommittén. 

Tommy Redefalk 
Tommy har under mer än 25 år varit en mycket uppskattad funktionär i ESS. 
Han har varit Styrelseledamot och Intendent för Klubbholmen, Ledamot i 
Förtjänstmärkesnämnden/Valberedningen där han även varit 
Sammankallande, VD i ESS Oil AB mm.



Avtackning av avgående styrelseledamöter

• Alexander Bergwall

• Jimmy Sandgren

• Jonas Jonsson (2021)

• Johan Wilén (2021)

• Johan Eriksson (2021)



Verksamheten 2022

Verksamhet och budget för 2022 enligt beslut på 
höstmötet 2021-11-11.

Kommer att behandlas mer på vårmötet 
2022-05-05 då även det formella valet av 
kommittéer genomförs

Några avslutande ord om elkostnader, LOVA-
projektet  och bryggor



Elkostnader på varvet

• Våra elkostnader drar i väg och faktiska kostnaden 
ESS betalar för elen i sig, avgifter till distributören 
plus alla skatter ligger under vinterperioden högre 
än de 2 kr per kWh som vi debiterar ESS 
medlemmar.

• Vi kommer att följa upp detta och eventuellt 
föreslå en höjning av ESS taxa om inte elpriset går 
ner.

• Att boka över till fast elpris nu är ännu dyrare.



LOVA-projektet 

• XRF-mätning av alla båtar på varvet – info utsänd
• Intresselista för sanering i höst
• Borsttvätten dyrare än beräknat  2 mkr --> 3 mkr
• Tilläggsansökan inlämnad till Länsstyrelsen
• Behov av medlemsmöte om inköp av borsttvätten??
• Planering pågår för installation av borsttvätten  inkl

muddring på Klubbholmen
• Muddring i höst och installation 2023





Rapport från bryggruppen

• Kö till båtplatser senaste åren - 40-60 st
• Förslag till utökning av båtplatser i flera steg
• Möjligt nettotillskott 70-80 platser
• Träff med kommunen om vattenområdet
• Översyn av infrastrukturen tex parkering mm
• Finansiering?
• Rapport på vårmötet och beslut på höstmötet





Projekt Klosterparken och Vattenverksamhet 



Stabiliseringsarbeten i Klosterparken



Underhållsmuddra i Enköpingsån



Tack för i dag
Väl mött till båtsäsongen 2022


