
Välkomna till ESS vårmöte 2022-05-05 



Klubbholmen maj 2022 



ESS vårmöte 2022, förslag på dagordning 

 
1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare 

4. Fråga om mötets stadgeenliga kallelse 

5. Fastställande av dagordning 

6. Röstlängd 

7. Val av funktionärer i fasta kommittéer 

8. Propositioner och motioner 

9. Information från verksamheten 

10.Ekonomi i sammandrag 

11.Giftfri båtklubb 2026, LOVA-projektet 

12.Övriga frågor 

13.Mötets avslutning 



2 o 3. Valberedningens förslag på 

funktionärer för vårmötet 

 

Mötesordförande: Sten Stabo 

 

Mötessekreterare: Leif Eriksson 

 

Justeringsmän tillika rösträknare: 

• Lars Modigh 

• Jan Orhaug 
 



4. Mötets stadgeenliga kallelse 

 
Stadgarna: Kallelse till möte skall skriftligen 

ske minst 14 dagar före mötet (senast 21/4). 

 

 

Kallelse publicerad på hemsidan 7 april 



5. ESS vårmöte 2022, förslag på dagordning 

 
1. Mötets öppnande. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare. 

4. Fråga om mötets stadgeenliga kallelse. 

5. Fastställande av dagordning 

6. Röstlängd 

7. Val av funktionärer i fasta kommittéer 

8. Propositioner och motioner. 

9. Information från verksamheten 

10.Ekonomi i sammandrag 

11.Giftfri båtklubb 2026, LOVA-projektet 

12.Övriga frågor 

13.Mötets avslutning. 



 

 

 

6. Röstlängd 

 
 

Manuell deltagarlista vid entrén till möteslokalen används 

som röstlängd. 



ESS vårmöte 2022, förslag på dagordning 

 
1. Mötets öppnande. 
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10.Ekonomi i sammandrag 

11.Giftfri båtklubb 2026, LOVA-projektet 

12.Övriga frågor 

13.Mötets avslutning. 



Information från Valberedningen i 

Enköpings Segelsällskap (ESS).  

 

Funktionärerna i ESS fasta kommittéer 

ska, för en tid på ca ett år (från Vårmöte till 

Vårmöte), väljas vid ESS Vårmöte som 

kommer att hållas 2022-05-05. På Vårmötet 

ska även ett fyllnadsval till styrelsen 

genomföras 



Valberedningens, per den 26/4 reviderade, 

förslag till Enköpings Segelsällskaps 

Vårmöte 2022.  
 

Det ursprungliga förslaget publicerades på ESS 

hemsida 2022-04-06 och alla ändringar jämfört med 

detta avser Ungdomssektionen. Valberedningen 

föreslår att ESS Vårmöte 2022 väljer nedan 

angivna personer, som alla har tackat ja till att 

ställa upp, till de nedan angivna befattningarna. 

Valberedningen har, efter noggrann utvärdering, 

enhälligt bedömt att samtliga nedan angivna 

personer har mycket goda kvalifikationer för 

respektive position.  

Här följer Valberedningens förslag: 



Fyllnadsval för Daniel Andersson 

Ungdomsordförande/styrelseledamot i ESS:  

 

Anna Alvemark  

 
Avser fyllnadsval fram till Årsmötet 2023 då 

ordinarie val på två år ska ske. 



Ordförande i Ungdomssektionen: Anna 

Alvemark, fyllnadsval (till Årsmötet 2023) 

  

 



Anna är född 1982 och bor i Enköping där hon har bott i 

större delen av sitt liv. Hon har även bott i Stockholm, 

London och Melbourne. Är Personalvetare och har bl.a. 

en Masterexamen i Samhällsvetenskap-Sociologi. För 

närvarande är hon aspirerande författare under 

utbildning och dessutom lärarvikarie. Familjen består av 

sambo och en tonårsdotter.  
 

I ESS blev Anna 1997 Ungdomsledare för första gången. 

Har sedan bl.a. varit lägerchef på seglarlägret ett antal 

gånger och suttit med i ”Försteledargruppen”. Har 

seglat jolle från 1992 och har sedan 1997 även en del 

erfarenhet av motorbåtskörning. 
 

Som Ungdomsordförande och Styrelseledamot vill Anna 

utveckla Ungdomsverksamheten/Klubbholmen så att 

förutsättningarna för att fostra nya kappseglare blir 

ännu bättre än idag. Hon vill även jobba för att 

överbrygga glappet mellan jolle- och kölbåtssegling. 



Varvskommittén  

 

Leif Eriksson, omval  

Jonas Jonsson, omval  

Göran Schenning, omval  

Björn Pettersson, omval  

Kjell Pärlefjord, omval  

Peter Rollin, omval  

Törje Sandberg, omval  

Mikael Söderlund, omval 

Joakim Olsson, nyval  

 

Mikael Wallander (skjulgruppen) omval 

Ingvar Olforser (skjulgruppen) nyval 



Klubbholmskommittén 
  
Jan Orhaug, omval  

Lars Hoppe, omval  

Roger Lundholm, omval  

Tomas Åkerlund, omval  

Peter Taknelid, omval  



Tävlingskommittén 
  

Göran Dolfei, omval  

Martin Hansen, omval  

Johan Eriksson, omval  

Erik Persson, omval  

Andreas Johansson, omval  

Håkan Andersson, omval 



Båtlivskommittén  

 

Ida Harju, omval  

Johan Gustavsson, omval 

Carolina Berglund, omval  

Anders Fredriksson, omval  

Peter Enberg, omval  

Gunnar Widén, omval  



Båtplatskommittén  

 

Johan Wilén, omval  

Gunnar Lagerlöf, omval  

 



IT-kommittén  

 

 

Hans Selg, omval  

Johan Wilén, omval 

Claes Björklund, omval 



Ungdomskommitten (nyval) 
 
Pontus Dolfei  

Oscar Jonsson  

Linus Welen  

Elise Gräf 

 



Vaktkommittén  

 

Jan Clasénius, omval  

Karl-Gunnar Örenius, omval 



       8. Propositioner och motioner 
 

    1 motion har inkommit 
 

 

 

 

 

 



Motion om ungdomsledare 
”Mitt förslag är att införa ett avgiftsfritt medlemskap för ledare inom 
ungdomssektionen som saknar övriga innehav. Detta för att uppmuntra 
engagemang och inte kräva att dessa medlemmar ska betala pengar för att få 
lägga massor med timmar av sin fritid på vår verksamhet. Denna verksamhet ger 
heller inte några extratimmar och utbetalning efter 18 timmar som andra arbeten 
gör. 
 
Tidigare har dessa personer inte varit medlemmar av denna anledning vilket inte är 
bra varken för individen kopplat till bland annat försäkringsskydd och för föreningen 
kopplat till antal medlemmar och möjligheten att få stöd för aktiviteter med dessa 
personer.” 

Styrelsen har behandlat motionen och ser det positivt för ungdomssektionen att 
kunna underlätta verksamheten och föreslår att motionens intention tas tillvara. 
Styrelsen har därför fattat beslut om att ett antal vuxna ungdomsledare beviljas 
medlemskap i ESS utan vare sig inträdesavgift, medlemsavgift eller arbetsplikt så 
länge de inte har något innehav av båt eller plats. Vidare föreslår styrelsen att 
avgiftsfrågan behandlas i den etablerade avgiftsgruppen för beslut på höstmötet om 
avgifter för ESS 2023. 

Förslag till beslut. 

Mötet beslutade att ställa sig bakom styrelsens förslag. 

 



ESS vårmöte 2021, förslag på dagordning 
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                    Varvet 2022 
 

• Löpande verksamhet ungefär som 2021 med  sjösättning, 

upptagning, sommarstädning, underhåll av bryggor och 

utrustning mm. 

  

• Kranen reparerad och besiktigad. 

• Första sjösättningarna avklarade. 

• Uppgradering av elsystemet med nya skåp mm 

• Ungdomar  engageras för sommarstädning  

• Nivåjustering och dränering av körytor och planer 

• Förbättring av vagnen vid rampen om pengarna räcker. 

• Kommunens förbättringar i Lilla pottan börjar så smått  

• Skjulgruppen skall se över elinstallationer i skjulen. 

 

 



      Klubbholmen 2022 

 
• Åk dit och kolla! Nya grillplatser, strand och 

vassröjning. En helt ny udde! 

• Renovering av våtutrymmen i sjöstugan 

nästan klart. 

• Tråkigt: Isen har gjort skador på yttre 

betongbryggan, ett antal Y-bomsflottörer samt 

att antal stolpar på 100 bryggan. Kostar så 

mycket att reparera att vi avvaktar med 

Klubbhusets övervåning. 

• Löpande verksamhet som tidigare år: vår-

/höststäddagar, skötsel av bryggor, klippning 

av gräsytor, vassklippning mm.  

• Arbete med planering för båttvätt och nya 

bryggplatser. 



Information om Kiosken på Klubbis 

• Nya entreprenörer 

 

• Ungefär samma upplägg som 2021 



Båtplatskommitten 

• Nuvarande kö 45 platser inkl bytesönskemål. 

• Ny tydligare skyltning av platserna på gång. 

• Islyfta stolpar gör att vi får improvisera lite 

innan det är fixat. 

• Viktigt att vi föjer våra egna regler om utlåning 

av plats. Dvs längre än ett par dagar 

administreras via ESS båtplatskommitte.. 

 



        Kommunikation 2022 

 
• Hemsidan 

• Utskick 

• It-stöd för BAS och hemsida 

 

• En utredning hur vi skall kommunicera på ett 

mer enhetligt sätt är på gång. 



Information från ungdomssektionen 

• Tisdagsseglingar 

• Seglarläger 

• mm 



Information från  

Tävlingskommitten 





Båtlivskommittén 

 • Kurser under vintern 

• Hamnloppis 7 maj 

• Utmärkning av ”bedräglige grundh” 

• Föreningsmöten 

• Samarrangemang på Klubbis vid tex tävlingar 

• Kvällseskadrar Utöhus, Bryggholmen 

• Midsommar 

• Majblommebarnen 

• ESS dagar 

• Navigationstävling 

• 2 dagars eskadersegling 

• Säsongsavslutning 

• Håll ögonen öppna om när var hur. 
 

 



Information från vaktkommitten 

• Vaktgången pågår 

 

• Ungefär samma omfattning som 2021, dvs vakt både i Hamnen och på 

Klubbholmen med slumpvist utlagda vaktfria nätter då vi inte har 

”arbetstimmar” så det räcker hela säsongen. 
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10.Ekonomisk sammanfattning 

• Årets intäkter har i allt stort kommit 

• Utgifterna kommer vartefter 

• Ser bra ut så vi kan 

förhoppningsvis hålla årets budget. 



         11. LOVA-projektet giftfri båtklubb 2026 
 

 

• XRF-mätning genomfördes v 11 och 12 

• 235 båtar bedömdes 
• 90 båtar underskred referensvärden (38%), kan godkännas 

• 71 båtar överskred referensvärden ( 30%), behöver saneras 

• 74 båtar bedömdes ha blödande färg (32%), behöver saneras 

• XRF-protokoll och instruktioner har sänts ut, 

värdehandling! 

• Nästa mätning sker våren 2023 för bl a 

”hemmabåtar” 

• Från och med 2026 sjösätts inga båtar och 

ingen bryggplats tilldelas båt som inte är 

”frimätt” och godkänd. 



 
 

• Sanering av båtbotten 
• Planering för våtsandblästring i höst v 41 och 42 i 

ESS regi 

• Intresselista finns i BAS, 48 anmälda hittills 

• Möjligt sanera i egen regi efter ansökan på 

hemsidan, (länk med villkor mm finns på flik ”ESS 

om LOVA”) 
 

• Båtbottentvätten 
• Dyrare än preliminärt beräknat,  2  3 Mkr 

• LOVA-tilläggsanslag sökt men ännu inte beslutat 

• Skyddad placering på Klubbholmen kräver muddring 

• Kommunen vill ta bottenprover före tillstånd, tar tid! 

• Planering för muddring i höst och installation 2023 
 

 



12. Övrigt 

 

 

 

 

• Elkostnader 

• Bryggruppen 

• Framtidsgruppen 

• Avgiftsgruppen/familjemedlemskap 

 



Elkostnader på varvet 

• Elpriset har stigit med 48% till över 2 kr/kWh (7 mån) 

• ESS kostnader internt inkl investeringar c:a 2,50 kr/kWh 

• En taxejustering kommer sannolikt att behövas 

• Förslag till ny taxa baserat på 12 mån utfall från Fortum 

• höjt internt elpris  

• elavgift även för varvsplatserna? 

• vinterplatser bekostar egen strömbildning? 

• längre vinterperiod utan el på varvet? 

• Beslut på höstmötet om vintersäsongen 2022-23 

• Utreda förutsättningar för installation av solceller 



Bryggruppen 

Kö ca 45 st, både nya 

medlemmar och de 

som vill ut till Klubbis 

 

 

Flera alternativa 

lösningar har 

analyserats 

 

 

 

 



Brygg-gruppen 



Bryggruppen 

Eventuellt börja med 

mindre lösning med ca 55 

st nya platser 

- Ny 000-brygga (67 m) 

- 40 m vågbrytare 

 

Faller bort  

- Ca 11 st för 

båtbottentvätt 

- Ca 6 st för nya 000-

bryggans fäste 

 

Nettotillskott ca 38 

platser 

Kostnad: ca 2.2 MSEK 

- 000-brygga:  1.1 MSEK 

- 40m vågbr.:  0,9 MSEK 

- Övrigt: 0,2 MSEK 



Bryggruppen 

Vidare utbyggnad 

möjlig efterhand: 

 

- Ytterligare 

förlängning 000-

brygga och 200/300 

brygga 

- Förlängning 

vågbrytare till 100 alt 

140m  
Tillkommande kostnader: 

ca 3.0 MSEK vid full 

utbyggnad (140 m 

vågbrytare) 



Framtidsgruppen 
Framtidsgruppen 

Enkätunderlag insamlat från 

våra olika grenar. 

Enkät utformas i maj. 

Alla får chansen att tycka till. 



 

Familjemedlemskap – avgiftsgruppen 
 

• Hur skall vi få hela familjen att vara 

medlemmar? 

• Viktigt för rekrytering och möjligheter att 

söka föreningsbidrag. 

• Ungdomsledarna en delmängd av detta. 

• Kräver stadgeändringar.  



Tack för idag! 

Nu hoppas vi att det blir en fin båtsäsong och 

att vi alla hjälps åt för att det skall bli så. 

 


