
Information från styrelsemöte 2020-05-18

Hej igen alla ESS-medlemmar

Vi hade styrelsemöte den 18 maj. Här kommer ett kort referat från mötet genomfört på 
Coronainfluerad ”halvdistans”. Hälften av oss hemifrån med Zoom och hälften samlade 
fysiskt på ett ställe. Inte den optimala mötesformen, men det fungerar.

Fokus är naturligtvis på att säkerställa att det praktiska fungerar väl även i dessa tider. Så 
här långt ser det ut att göra det. 
Sjösättningarna rullar på och en hel del förändringsarbeten är på gång eller redan 
genomförda. 
Vaktgången rullar på enligt planerna. 
Vi skrev detaljerat om läget i de olika kommitteerna i brevutskicket i början av maj.

Värt att nämna från senaste styrelsemötet:
- Vi har bestämt att göra investeringar i säkerheten i vår hamnar. Vi lever i dag inte upp

till reglerna för säker hamn så vi investerar runt 100 000 i Klubbholmen och ca 70 000
inne i hamnen på säkerhetsutrustning, typ räddningsstegar mm. Montaget gör vi 
själva som små uppdelningsbara arbetsuppgifter.

- Kommunen bygger nu i samråd med oss de ställplatser i hamnen som varit på 
tapeten tidigare. Uppstår problem så löser vi det vart efter.

- Jobben med dränering och utbyggnad av reningsanläggningen i hamnen planeras 
inför sommaren.

- Ungdomsverksamheten är igång med vissa restriktioner och seglarlägret i Juni 
planeras som dagläger. Taket på 50 anmälda deltagare är nått.

- Tävlingsverksamheten kör igång ungefär enligt planen men med de 
rekommendationer som seglarförbundet ger ut, tex små besättningar, företrädesvis 
med personer som ändå träffas regelbundet.

- De som är mest frustrerade av Coronarestriktioner just nu är båtlivsverksamheten 
som gärna vill fira av nya rampen och dansbanan i Klubbholmen som precis blivit 
klara. Men vi kör bara mindre aktiviteter till sommaren. (PS Första aktivitet nu på 
lördag i Klubbholmen!). Revansch i höst med bla ESS-dagar och en tänkt ljuskväll i 
september där hela Svinnegarnsviken skall lysa av marschaller!

- På platsfronten ser det balanserat ut. Små platser har vi fortfarande några lediga 
både vid brygga och på land.

- Det sker en positiv medlemstillströmning just nu och vi har anpassat procedurerna för
antagning så att nytillkomna medlemmar inte behöver vänta tills i höst för att bli 
antagna.

- Vi har en del ärenden av personlig art där vi som sagts tidigare har en positiv 
grundsyn i stället för straffavgifter när man hamnar i oväntade problem. Vi kommer 
också att fortsätta med att planera in extra arbetsuppgifter eller vaktpass för de som 
får svårt att genomföra planerade aktiviteter som påverkas av corona.

- Som många har noterat har vi ett par icke medlemmar som bosatt sig på vårt 
varvsområde. Vi har ett antal kontakter med sociala myndigheter för att försöka hjälpa
dem på rätt köl.

- På styrelsemötet gick vi också igenom ev behov av speciell sommarplanering samt 
att alla kommittéer börjar fundera på budgeten för 2021.

- Vi diskuterade även Facebook, skall vi som förening ta större ansvar för den grupp 
som finns i dag. Facebook har ju bra nyhetsgenomslag men det finns en liten risk för 
onödig polarisering. Jimmy (vår kommunikatör) gör en översikt så får vi återkomma till
hur vi gör.



- Föreningens ekonomi är i grunden god, lyckas vi både med de nya investeringarna i 
säkerhet och alla tidigare planerade projekt blir det ett litet men hanterbart minus för 
2020.

Därmed så närmar sig sommaren. 
Stöd våra entreprenörer som driver kiosken i vårt vattenhål Klubbholmen. 
Respektera de rekommendationer som förhoppningsvis skall stödja att vi kan få en bra 
båtsommar även detta udda år. 
Får du förkylningssymptom, avstå från planerat vakt eller arbetspass. Informera per telefon 
så att ev arbetskompis vet. Vi som förening fixar ett nytt arbetspass senare!

Med önskan om en god sommar, Sten Stabo / ordförande


