Information från styrelsemöte 2020-04-20
Hej alla ESS-medlemmar
Här lite kort information från styrelsemötet den 20 april.
Vi bestämde att vi gör ett pappersutskick till alla medlemmar där vi informerar lite mer om
vad vi gör för att få verksamheten att fungera trots coronan. Vi räknar med att det är i
brevlådan i början av maj.
Mötet präglades naturligtvis av coronan, den påverkar ju oss alla. Flera av oss hör ju
dessutom till ”riskgruppen” så vi provade att hålla digitalt möte där hälften var med hemifrån,
hälften samlades på ett ställe. Fungerade relativt väl, men det är klart att det är svårare än
ett fysiskt möte när man är ovan.
De flesta beslut handlade om att formellt slå fast lite av det jag skrev om i medlemsbrevet i
början av april.
Vi följer de rekommendationer som myndigheter, SBU, Seglarförbund med flera ger ut för
våra verksamheter.
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Vårmötet 13 maj senareläggs tills hösten och slås troligen ihop med höstmötet.
Informationsmötet för nya medlemmar ställs in.
Vi använder oss av valberedningens förslag på medlemmar i kommittéer. Under tiden
fram tills att de formellt kan väljas av ett medlemsmöte jobbar dom enligt den praxis vi
haft för de olika kommittéerna tidigare.
Vi adjungerar valberedningens förslag av Daniel Andersson som
ungdomsrepresentant i styrelsen.
Formellt val och fastslagning av stadgeändringen för ungdomsdelen sker vid nästa
medlemsmöte.
Motionerna som vi skulle svara på till vårmötet kan sammanfattas som att
belysningskomplettering på varvet är på gång. Styrelseprotokoll kommer tills vidare
att publiceras som en sammanfattning av mötet i den här formen av sammanfattning.
Erfarenheten att publicera långa detaljerade protokoll leder ofta till fler frågor än de
besvarar. Integritetsskäl gör det dessutom ofta olämpligt. Ge dock gärna feedback på
eventuella punkter vi borde ta upp mer i detalj i referaten framöver.
Tävlings och båtlivsverksamhet drivs på sparlåga tills vidare enligt myndigheternas
rekommendationer.
Ungdomsverksamheten kör igång med bla träning, men avvaktar med
övernattningsverksamheter.
Vaktgången körs i stort enligt plan men lite kompletterande råd har getts ut.
Därutöver behandlade vi en hel del praktiska frågor som kommer att beskrivas mer i
utskicket där varje kommitté skriver en egen sammanfattning. Vad räknar vi med att
göra under året givet den osäkerhet och restriktioner som coronan innebär. Dvs
ungefär det som brukar presenteras på vårmötet.

Så håll ut, följ alla rekommendationer om ”fysisk distansering”.
Speciellt viktigt är det att hålla avstånd och minska riskerna vid gemensamma arbeten som
sjösättningar och arbetsdagar.
Framför allt, om ni har eller misstänker förkylningssymptom, stanna hemma och utsätt inte
andra medlemmar för risker. Vi som förening kommer att försöka lösa de corona problem
som kan uppstå med missad sjösättning eller arbetspass så att vi trots allt får till en bra
båtsommar. Det kommer att gå bra om vi alla hjälps åt.
Detta är valberedningens förslag för de olika posterna som skulle valts av vårmötet:

Styrelseledamot (Ordförande i Ungdomssektionen): Daniel Andersson
Ledamöter i de fasta kommittéerna:
Klubbholmskommittén:
Andreas Hugosson,
Lars Hoppe,
Rolf Lindholm,
Roger Lundholm,
Marcus Jonsson,
Tomas Åkerlund,
Thomas Ahlin.

Varvskommittén:
Leif Eriksson,
Göran Schenning,
Björn Pettersson,
Kjell Pärlefjord,
Peter Rollin,
Törje Sandberg,
Mikael Söderlund

Tävlingskommittén:
Göran Dolfei,
Martin Hansen,
Jonas Lindberg,
Erik Persson,
Andreas Johansson

Båtlivskommittén:
Love Mangs,
Anders Fredriksson,
Jenny Thyrvind,
Peter Enberg,
Tommy Sköld,
Gunnar Widén (Miljöansvarig)

Båtplatskommittén:
Gunnar Lagerlöf,
Tomas Hörz (skjulfrågor)
Mikael Wallander (skjulfrågor)

Vaktkommittén:
Jan Clasénius,
Karl-Gunnar Örenius,

Med vänlig hälsning Sten Stabo / ordförande.

