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Protokoll från Enköpings Segelsällskaps Årsmöte 2022-03-10 

 

1. Mötet öppnas 

Ordföranden Sten Stabo öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 

2. Mötets stadgeenliga kallande 

Mötet förklarades stadgeenligt kallat, minst 14 dagar före mötet, genom meddelande på ESS 

hemsida och e-post via BAS onsdag 2022-02-16. 

3. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes utan ändringar. 

4. Medlemsredovisning 

Antalet medlemmar har inte ändrats nämnvärt mellan 2021 och 2022 även om en viss minskning 

noterats. 

Medlemskategori 2021-01-01 2022-01-01 

Ungdomar t o m 20 år 71 65 

Aktiva vuxna fr o m 21 år 592 522 

Familj 5 1 

Ständiga medlemmar, ej betalande ------------- 67 

Totalt antal medlemmar rapporterade till SBU 668 655 

 

Medlemsredovisningen lades med godkännande till handlingarna 

5. Röstlängd 

De vid mötets start närvarande medlemmarna förtecknades vid inpasseringen till möteslokalen. 

Röstlängden fastställdes till 52 st genom att anse samtliga förtecknade närvarande personer som 

röstberättigade medlemmar vid mötet.  

6. Val av mötesordförande och sekreterare 

Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag Jan Clasenius till ordförande som tackade för 

förtroendet samt 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 Peter Brickner till 

justeringsmän och rösträknare.  

8. Föredragning av styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser. 

ESS ordförande Sten Stabo redogjorde i sammanfattad form tillsammans med 

kommittéordföranden för styrelsens och de olika kommittéernas verksamhetsberättelser för 2021. 

Verksamhetsåret har präglats av coronapandemin men verksamheten har trots det i stort sett 

kunnat genomföras planenligt. Samtliga verksamhetsberättelser hade i form av en bildserie 

publicerats inför årsmötet på ESS hemsida. 

Styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser godkändes och lades till handlingarna. 

9. Föredragning av balans- och resultaträkning. 

ESS ordförande Sten Stabo redogjorde kortfattat för balans- och resultaträkningen avseende 

räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31. Vi nådde nära nog ett nollresultat med ett underskott i 

resultaträkningen på -2014 kr. Både resultat- och balansräkningen har i form av en bildserie 

publicerats på ESS hemsida. 

10.Föredragning av revisionsberättelse. 

Revisorernas revisionsrapport hade publicerats på ESS hemsida i föredragningsmaterialet. Revisor 

Jan Sjöman läste upp revisorernas revisionsberättelse. Revisorerna tillstyrkte att balans- och 

resultaträkning kunde godkännas  

Årsmötet godkände revisionsrapporten och fastställde resultat- och balansräkningen 2021  

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 2021. 

12.Propositioner och motioner. 

Tre motioner hade inkommit till styrelsen avseende 

1) Bastu och omklädningsrum, Klubbholmen 

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. 
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Styrelsens förslag till beslut: Motionen bifalles och Klubbholmskommittén får i uppdrag att 

genomföra en renovering under 2022. 

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

2) Grillplats på Klubbholmen 

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 till beslut: 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. 

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

3) Studsmatta på Klubbholmen 

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 till beslut: Bifalles. Finns med i underhållsplanerna men köps in så snart som 

möjligt. 

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

 

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. 

• 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)  

Årsmötet valde var och en av de ovanstående personerna till styrelseledamöter på 2 år 

  



   Protokoll från Årsmöte 2022-03-10  Sida 4 av 7 

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) 

Årsmötet valde Gunnar Lindberg till styrelseledamot (vice ordförande) på 1 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: 

Sören Krantz 1 år kvar, Rolf Sjögren 2 år kvar och Tommy Redefalk 3 år kvar. Valberedningen föreslår 

att mötet väljer Jonas Jonsson som ledamot i Förtjänstmärkesnämnden på 4 år, omval. 

Årsmötet valde Jonas Jonsson till ledamot i Förtjänstmärkesnämnden på 4 år. 

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 omval,.1 år 

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

Komplettering av IT-kommittén. Fyllnadsvalet är nyval och avser tiden fram till vårmötet 

Valberedningens förslag: 

• Claes Björklund (nyval) 

Årsmötet valde ovanstående person till ledamot i IT-kommittén fram till vårmötet. 

19.Styrelsearvoden. 
 
Arvoden till förtroendevalda för verksamhetsåret fastställs på årsmötet. Styrelsen föreslår 

oförändrat arvode för 2022 jämfört med de föregående åren 2020 och 2021. 

 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 

 

Årsmötet beslutar att arvoden till förtroendevalda 2022 skall vara oförändrade jämfört med 2020 

och 2021 och med belopp enligt ovan.  

20.Förtjänstmärken 

Styrelsen har fastställt Förtjänstmärkesnämndens förslag avseende 2022 att sex ESS-medlemmar 

enligt nedan får förtjänstmärken. Ordförande delade ut förtjänstmärken med motiveringar enligt 

nedan. 

Förtjänstmärke i Silver tilldelades:  

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.  
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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.  

Förtjänstmärke i Guld tilldelades: 

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. 

Informationen om förtjänstmärken 2022 läggs med godkännande till handlingarna.  

21.Avtackning av avgående styrelsemedlemmar 

ESS ordförande Sten Stabo avtackade de två avgående styrelsemedlemmarna med blommor och 

oljelampa 

• Alexander Bergwall 

• Jimmy Sandgren (ej närvarande) 

Sten Stabo avtackade även de tre styrelsemedlemmar som redan förra året slutade men det gavs då 

inte tillfälle på grund av att mötet hölls digitalt att överlämna blommor och oljelampa. 

• Jonas Jonsson 

• Johan Wilén 

• Johan Eriksson 

 

22.Rapporter och ämnen för diskussion. 

ESS ordförande Sten Stabo informerade om några aktuella frågor för det kommande 

verksamhetsåret 2022 på varvet och Klubbholmen. Verksamhetsplaner och budget fastställdes på 

höstmötet 2021. Frågorna kommer att ytterligare belysas på vårmötet 
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