Årsmöte Enköpings
Segelsällskap 2018

1

Preliminär Dagordning Årsmöte 2018
1. Mötet öppnas
2. Frågan om mötet är stadgeenligt kallat
3. Meddelande om inval och utträden.
4. Röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av mötes ordförande
7. Val av sekreterare
8. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
10. Fastställande av balans- och resultaträkning.
11. Föredragning av revisionsberättelse.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Proposition: Miljöfond
14. Val av styrelse.
a) Ordförande
b) Sekreterare
c) Val av tre ledamöter
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
16. Val av förtjänstmärkesnämnd.
17. Val av valberedning.
18. Beslut om firmatecknare.
19.Styrelsearvoden.
20. Information.
a) Avveckling av ESS AB 2016
b) Arbetspliktsuttag
c) Borttagning av båtfärg
d) xx
21. Utdelning av förtjänstmärke
22. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar
23. Övriga frågor
24. Mötets avslutning
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Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen
Styrelsen har under året genomfört 9 styrelsemöten, två arbetsmöten samt ett konstituerande
möte, årsmöte, vår och höstmöte samt ett informationsmöte för nya medlemmar. En
representant från valberedningen har följt styrelsens arbete vid ordinarie
närvarosammanträden.
Styrelsen har under året haft kontinuerlig kontakt med kommunen (Tekniska nämnden) för att
tillse att vi har samma uppfattning mot vårt arrendeavtal om hur området ska skötas.
Kommunen har varit i stort sett nöjda och ser positivt på vårt arbete att vilja fortsätta städa
och snygga till vårt område. Ett av arbetena som startat men måste fortgå är att rensa området
från skrotbåtar.
Förra året noterades det att medlemmarnas båtar blir allt större och att det därför efterfrågas
fler större båtplatser den trenden har fortsatt även i år. Under 2018 blev ett 25-tal
småbåtsplatser outhyrda.
Föreningen har en god ekonomisk stabilitet med två väl fungerande och funktionella hamnar.

Magnus Johansson
Ordförande Enköpings Segelsällskap

Redaktionskommittén
Nyhetsbrev har skickats ut digitalt vid tolv tillfällen under 2017.
Två info-brev skickas till alla medlemmar vår/höst.
Det har funnits vimplar till försäljning i kiosken och på kansliet.
Camilla Erleving
Kommunikatör
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Varvet
Förutom 3 städdagar har följande renoveringar genomförts under 2017.
• Flytbryggan i stora pottan har slipats och ny sarg runt hela bryggan. Nya elstolpar med
belysning och lite nya förtöjningsringar har monterats.
• Nya elstolpar i övriga hamnen utom å-bryggan. (monteras 2018)
• Å-bryggan har ny sarg lagats upp och lite nya öglor
• Ny trappa på andra sidan kranen, vilket möjliggör att vi kan köra åt båda hållen med
kranen
• Vid den mobila macken har en ny trappa byggts
• Vi har gjort iordning 12 kvarter uppställningsplatser tagit bort gräsrötter och lagt på
nytt bärlager och satt upp nya staket i kvarteren.
Jonas Jonsson
Varvschef

Medlemskommittén
Under våren genomfördes en gemensam resa till båtmässan i Stockholm och ett uppskattat
föredrag från tillbehörsföretaget Rutgersson.
Under ESS-dagar i augusti arrangerades både mat och trubadur.
Under hösten har studiecirkel avseende säkerhet; radar-GPS-VHF genomförts samt ett
föredrag av Bodins segelmakeri
Under året har kommittén även stöttat med korv och kaffe vid städdagen i hamnen under juni
samt med kaffe och bulle vid Sällskapets medlemsmöten.
Tomas Hörz
Ordförande Medlemskommittén

Klubbholmskommittén
Under våren renoverades 400 bryggan, vi köpte in ett tält till kioskbryggan som blev
uppskattat och att vi fick en ny parkering vid klubbhuset. Nya flaggstänger hade beställts och
skulle sättas upp men tyvärr levererades de inte som utlovat och får sättas upp under 2018.
Ett stort tack till Klubbholmskommittén och de medlemmar som ställt upp och arbetat under
2017 och jag hoppas på lika bra uppslutning under 2018
Andreas Hugosson
Intendent
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Båtplatskommittén
Verksamheten 2017 fokuserades till fördelning av båtplatser och varvsplatser utifrån den
kölista som löpande uppdaterades med nya ansökningar. Alla som hade behov av en plats i
sjön eller på land kunde erbjudas en plats.
Totalt fick 84 platser ny innehavare. (Hamnen 21, Klubbholmen 33, Varvet 30)
Mikael Svensson
Båtplatsansvarig

Tävlingskommittén
Tävlingar som anordnades 2017 var Joar Blå Inshore Race, Midsommarpokalen, 6-Timmars,
12-timmars, KM Optimist, KM 2-Krona, KM-Varpa samt 12 st Onsdagsseglingar.
Joar Blå Inshore Race är fortsatt en succé i antalet deltagande båtar. 12 båtar kom till start,
vilket är ett rekord för denna segling. Vindgudarna valde att låta oss tävla i lätta vindar. Till
seglingen hör även en eskader till Enköping, där var vi totalt 8 båtar som tog sig in till
Hamnmagasinet. Regattamiddagen slog även den alla tidigare rekord med 44 deltagande
avnjöt vi tillsammans en riktigt god middag.
Midsommarpokalen seglades i lätta vindar, engagerad publik och ivriga seglare.
Traditionsenligt får vinnaren bada efter seglingen.
6-timmars anordnades med start från Granskär, med smak från jubileumsseglingen. Seglingen
präglades av hårda vindar och många nya taktiska utmaningar. För 2 av båtarna var det
premiär i 6-timmars. Dagen avslutades med KM Varpa och ESS-Dagar ute på Klubbis.
KM Optimist samt 2-Krona anordnades för första gången på mycket länge. KM kölbåt
ställdes in pga för få deltagare.
12-Timmars, hösten stora segling gav oss bra förutsättningar med bra vindar.
Övriga seglingstävlingar som ESS representerats i är; Sandhamn Open, ÅF 2017 (Gotland
Runt) samt SM M30
Johan Eriksson
Tävlingsledare
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Ungdomssektionen
Ungdomssektionen började året med att genomföra planering av alla de aktiviteter som skulle
genomföras under året. I slutet av april hade vi städdagar för att få ordning på alla båtar. Vi
började måndagsseglingarna den 1 maj med ca 15 deltagare under 6 tillfällen under våren.
Sedan genomförde vi vårt årliga seglarläger med 65 deltagare där cirka 20 ledare deltog under
veckan. Höstens måndagsseglingar började 21 augusti och genomfördes vid 6 tillfällen med
cirka 15 deltagare även under hösten. Under ESS-dagar seglades KM i optimist och 2-krona.
Säsongen avslutade traditionsenligt med ett mycket uppskattat höstklut och städdag då vi tog
upp alla båtar och plockade undan för vintern. Under säsongen har ungdomssektionen stöttat
kappseglingssektionen med att arrangera onsdagsseglingarna genom att lägga bana och sköta
start och målgång.
Alexander Bergwall
Ordf Ungdomssektionen

Proposition till Årsmötet 2018 02 28.
Av 100 års fonden finns det medel kvar (81000:-) vilka bör överföras till annan verksamhet inom
Sällskapet. Mycket av dagens diskussioner inom SMBF/SBU omfattar miljö och miljöarbete. Det
kommer på sikt ställas höga krav på Båtklubbar för att ta hand om bottenfärger, skrotbåtar och
arbeta miljömässigt på ett riktigt sätt i framtiden.
Enköpings Segelsällskap har påbörjat ett arbete med Miljöplan, borttagande av skrotbåtar samt ett
projekt för att ta bort bottenfärg genom blästring. För att täcka upp för dessa kostnader i framtiden
bör Sällskapet inrätta en miljöfond och som grund i denna fond bör vi överföra kvarvarande medel
från 100 års fonden.

Beslutsförslag:
Årsmötet beslutar att:
•
•
•

Inrätta en miljöfond med syfte enligt ovan
Överföra innevarande medel i 100 års fonden till den nya Miljöfonden
Avsluta 100 års fonden
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Valberedningen
Föreslår att ESS Årsmöte 2018 väljer nedan angivna personer, som alla har tackat ja till att
ställa upp som kandidater, till de nedan angivna befattningarna. Valberedningen har, efter
noggrann utvärdering, bedömt samtliga nedan angivna personer som mycket väl lämpade för
respektive befattning.
Här följer Valberedningens förslag:
Ordförande: Magnus Johansson, omval.
Sekreterare: Per Nilsson, omval.
Ledamot 1 (Intendent): Andreas Hugosson, omval.
Ledamot 2 (Kommunikatör): Camilla Erleving, omval.
Ledamot 3 (Klubbmästare): Love Mangs, nyval.
Två revisorer: Roger Larsson, omval och Jan Sjöman omval.
Två revisorssuppleanter: Kersti Zetterström, omval och Mathias Kaneberg, omval.
Förtjänstmärkesnämnden: Peter Wikman nyval på 4 år.
Valda sedan tidigare är: Sören Krantz 1 år kvar, Rolf Sjögren 2 år kvar och Tommy Redefalk
3 år kvar.
Valberedning: I ESS stadgar anges att Valberedningen även ska föreslå ny Valberedning.
Samtliga ledamöter ställer upp för omval varför förslaget är: Thomas Hammarström
(Sammankallande) omval, Lina Berglund omval, Tommy Redefalk, omval och Jonas
Ekström, omval.
Mötesordförande vid Årsmötet: Jan Brevemark
Mötessekreterare vid Årsmötet: Leif Eriksson
Justeringsmän och rösträknare vid Årsmötet: Lars Modigh och Bengt Sjökvist.
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