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Protokoll från Enköpings segelsällskaps höstmöte 2022-11-10 

 

1. Mötet öppnas 

Ordföranden Sten Stabo öppnade höstmötet 2022 och hälsade alla välkomna. 

Mötet valde i enlighet med valberedningens förslag Sten Stabo till ordförande och Leif Eriksson 

till sekreterare för dagens möte. 

2. Val av justeringsmän tillika rösträknare 

Mötet valde i enlighet med valberedningens förslag Lars Modigh och Thomas Hammarström till 

justeringsmän/rösträknare för dagens möte. 

 

3. Mötets stadgeenliga kallande 

Mötet förklarades stadgeenligt kallat den 10 oktober genom meddelande på ESS hemsida, epost 

från BAS samt anslag i Hamnstugan. 

 

4. Röstlängd 

Röstlängden fastställdes, baserat på närvarolistan från entrén, till 40 st deltagare som 

röstberättigade medlemmar med en röst var.  

 

5. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes utan tillägg av någon punkt. 

 

6. Information om verksamheten 2022 

Ordföranden informerade om de olika kommittéernas verksamhet som under året varit tämligen 

omfattande med många aktiviteter i kölvattnet av en avtagande coronapandemi. I stort sett hade 

alla planerade aktiviteter kunna genomföras även om en del omprioriteringar av insatserna hade 

gjorts till angelägnare områden t ex reparation av isskador. Under året har många nya 

medlemmar anmält sig men även ett antal har valt att avsluta sitt medlemskap. Nettot av nya 

medlemmar tom oktober är -4 st. Totalt är vi nu inkl ungdomarna 651 medlemmar. 
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Kommittéernas olika verksamhetsplaner för 2022 redovisades i korthet. Utöver den sedvanliga 

verksamheten nämndes särskilt 

Hamnen: Uppgradering av elsystemet med nya skåp mm, påbörjat nivåjustering av körytor och 

planer, kontroll av elinstallationer i skjul, problem med bokningar i BAS. 

Klubbholmen: Reparation av isskador, renovering av duschutrymme i Sjöstugan, nya grillplatser 

mm 

Tävling: Stora framgångar i nationella tävlingar och DM i 2-krona, ESS interna 

tävlingsverksamhet, utbildning av tävlingsfunktionärer  

Ungdom: Vunnit SM och DM i 2-krona, seglarläger, deltagit under dagen med Majblommebarnen 

Båtplatskommittén: Löpande hantering av bryggplatser, skjul och platser på land, arbetsgrupp 

för att utreda ytterligare en brygga, bryggkön nu c:a 60 medlemmar 

Kommunikation: Hemsidan, utskick, It-stöd för BAS  

Vaktkommittén: Vakt både i hamnen och på Klubbholmen med slumpvist utlagda vaktfria nätter  

Båtlivskommittén: En rad olika kurser och föredrag, loppis i hamnen, utmärkning av bedräglige 

grundh, säsongsstart Klubbholmen, midsommarfirande, dag för majblommebarn, ESS-dagar, flera 

eskaderseglingar, fest vid säsongsavslutning 

Styrelse/Administration: Aktiviteter utöver de olika sektionerna, styrelsearbete, IT system och 

diverse poster som är gemensamma för föreningen, styrgrupp för flerårsprojektet ”Giftfri 

båtklubb 2026”. 

 

7. Redovisning av verksamhetsplaner för 2023 

Ordförande redovisade i korthet de olika verksamheternas planerade verksamhet för 2023. 

Utöver de sedvanliga aktiviteterna inom respektive verksamhet nämndes särskilt 

Hamnen: Underhåll av stora förrådet med traktorgarage och förbättring av slipvagnen 

Klubbholmen: Anslutning till kommunalt avlopp/vatten, verandatak och förläggning av 

båttvätten 

Båtplats: Fortsatt arbete med fördelning av platser 

Tävling: Samarbete med ungdomarna kring 2-kronorna, arrangemang av DM och SM i 2-kronor 

Båtliv: Kursverksamhet, utmärkning av grund, olika trivselaktiviteter, eskadrar 

Ungdom: Fler seglarläger, satsning på 2-kronor, ”ha kul” 
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Kommunikation/IT: Stöd i BAS-användningen, kommunikationsstrategi, sammanhållande för 

bidragsansökningar 

Vakt: Fortsatt c:a 80% bemanning av hamnarna inom ramen för arbetsplikten 

 

8. Redovisning av budget och avgifter 2023 
Ordförande redovisade styrelsens förslag till budget för 2023 i en sammanfattad form.  

Styrelsen har i år valt att inte föreslå några ökade avgifter beroende på de ökade kostnaderna 

som bl a inflationen innebär utom inom ett område – elavgifter. Istället har vi valt att om möjligt 

sänka kostnaderna. Avgifterna för 2023 föreslås därför oförändrade i förhållande till 2022 

bortsett ifrån avgifter för el som på grund av omvärldssituationens inverkan på elpriset i 

elområde SE3 måste justeras. Slutligt elpris för förbrukad el föreslås dock fastställas först på 

vårmötet 2023. Utöver detta föreslogs några mindre justeringar av elavgifterna för skjul, varv och 

sommarplatser. 

 

Behovet av arbetstimmar uppgår till 12 500 men alla timmar är inte bokningsbara. Vi har 

teoretiskt endast c:a 500* 18 h dvs c:a 9 000 medlemstimmar inom arbetsplikten varför vissa 

arbetstimmar kommer att ersättas. Timmarna fördelas utifrån behov inom de verksamheterna. 

 

Vi räknar vi med ungefär 3,8 milj kronor i inkomster och men något större utgifter 4,5 milj kronor 

inkl investeringar. Totalt räknar vi med ett negativt resultat på c:a 700 kkr som till merparten 

utgörs av vår andel av båttvätten. LOVA-projektet bokförs i övrigt separat med ett 0-resultat. Det 

fullständiga budgetförslaget framgick av underlaget till mötet. 

 

9. Beslut av verksamhetsplaner, budget och avgifter för 2023 
I föregående två punkter (7 och 8) redogjordes för styrelsens förslag till verksamhet, avgifter, 

arbetstid och budget för verksamhetsåret 2023. Det framkom inga avvikande åsikter om 

styrelsens förslag till budget varför ordförande föreslog att mötet skulle godkänna förslagen. 

Höstmötet beslutade: 

Att fastställa styrelsens förslag i föregående punkter (7 och 8) avseende verksamhet, avgifter, 

arbetstid och budget för verksamheten 2023. 

10.Motioner – propositioner 
Inga motioner hade inkommit från medlemmarna. Styrelsen hade heller inga propositioner att 

presentera för mötet. 
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11.Information om LOVA-projektet 
ESS har i miljöplanen som mål att bli en giftfri båtklubb. Ordförande informerade kort om det 

pågående LOVA-projektet som sträcker sig fram till 2026. ESS har fått ett LOVA bidrag på nära 3,5 

miljoner kronor. Vi driver flera delprojekt: XRF-mätning av båtbottnar, blästring samt 

båtbottenborsttvätt, alla med syfte att ESS ska bli en giftfri båtklubb till 2026.  

 

12.Information från Bryggruppen 
ESS har en platskö till sommarplatser och särskilt till Klubbholmen. En bryggrupp har därför tagit 

fram förslag till olika etapper av utbyggnad av bryggplatser men även med vågbrytare. ESS har 

gjort en anmälan av vattenverksamhet och sökt strandskyddsdispens. Länsstyrelsens beslut 

innebär att vi måste söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för hela vår verksamhet på 

Klubbholmen. Styrelsen kommer att fortsätta diskussionen hur vi ska gå vidare. Av ekonomiska 

skäl har vi ändå valt att avvakta med utbyggnaden då 2023 kommer att kräva stora investeringar. 

 

13.Information från Framtidsgruppen 
Ordförande redogjorde för att styrelsen valt att tillsätta en Framtidsgrupp med uppgift att 

beskriva hur våra medlemmar vill att ESS verksamhet ska se ut år 2035. Styrelsen föreslog att 

arbetsgruppen skulle ta fram en enkät riktad till alla medlemmar. Gruppen består av Frej Rydhem 

(sammankallande), Lars Modigh, Helena Grindebratt, Göran Green, Sebastian Forslund och 

Bernice Svahn. Frej Rydhem redogjorde för enkätresultatet. 

 

I kraftigt sammanfattad form visar enkäten att medlemmarna i stort sett är nöjda med 

verksamheten som den är utformad idag även om förändringstankar finns. Resultatet kommer 

att finnas tillgängligt på nätet. Det finns dock utrymme att fördjupa sig i flera av 

frågeställningarna bla hur de yngre medlemmarna ser på läget. Frågan väcktes om 

undersökningen kommer att upprepas men något sådant ställningstagande finns inte i dagsläget. 

 

14.Övriga frågor 
En önskan framfördes att varje medlem i fortsättningen själv ska transportera sin glykol till 

Återbruket då det visat sig lite problematiskt att ta hand om den via uppsamlingen i vårt 

miljöskjul. 

 

15.Avslut av medlemsmötet 
Ordförande avslutade ESS höstmöte 2022. 

 

 

 

 

Leif Eriksson 

Sekreterare 
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Lars Modigh   Thomas Hammarström 

Justerare    Justerare 


