
Styrelsemöte september och lite till från ordföranden

Hej alla ESS-are

Hösten närmar sig och några av er har redan tagit upp båtarna. Andra njuter fortsatt av fina 
båtturer. Själv har jag seglat två lördagar i rad på 12-timmars och Höstköret. Fina 
arrangemang där Höstköret till skillnad mot 12-timmars bjöd på lite vind ända in i mål.

Trots Coronan har mycket av de planerade arbetena och aktiviteterna rullat på, med vissa 
undantag naturligtvis. Mest påverkas båtlivskommittens verksamhet, de överordnade 
restriktionerna kring arrangemang och hur vi möts ligger ju kvar.

Vi hade styrelsemöte den 21 september. Dessutom hade vi en arbetsdag för styrelsen den 30
augusti. Mest fokus har varit på att diskutera och planera vad vi skall göra och budgetera 
inför 2021.

På varvet sätter upptagningarna sin prägel. Vi har snart kommit halvvägs med dessa. Kom 
ihåg att samma Coronaregler som i våras gäller nu också. Håll avstånd, men se till att hjälpa 
till med det som behövs. 

Inför 2021 planeras större insatser på varvet för byte av spolplatta (som läcker och lutar fel) 
samt fortsatt renovering av elsystemet på varvsområdet som inte är i bästa skick.

Även på Klubbholmen har renovering av delar av elsystemet påbörjats och kommer att 
fortsätta nästa år. En ny bom är beställd som ersättare för den som rostat sönder. (PS Jan 
Orhaug jobbar effektivt, den nya bommen är redan på plats!)

Den stora frågan på Klubbis är hur vi skall blåsa liv i klubbhuset. Vi är överens om att vi vill 
skapa en mer aktiv och inbjudande mötesplats för medlemmarna, tex genom att göra 
någonting av den slumrande övervåningen. Vi har lite olika syn på om, och i så fall hur 
mycket vi skall satsa för att möjliggöra övernattning på övervåningen, något som 
ungdomssidan gärna vill ha. Det är myndighetskrav på utrymningsvägar och larm som 
spökar. Eller, skall vi bygga något separat för kurser/övernattning mm. Planeringsarbete 
pågår och vi räknar med att kunna presentera mera inför höstmötet.

Fram tills att fyllnadsval gjorts för intendentrollen kommer Marcus Jonsson att vara 
adjungerad till styrelsen för att säkerställa att Klubbholmsfrågor inte ramlar mellan stolarna.

När det gäller båtplatser har vi just nu en balans på tillgång och efterfrågan så nästan alla 
som sökt plats har också fått det trots stor tillströmning av nya medlemmar.

Tävlings och båtlivskommitteerna, som trots Coronan har genomfört ett antal arrangemang 
under året, planerar mera inför 2021. Förhoppningsvis med mindre påverkan från viruset än 
innevarande år.



Vi håller på med att förbereda bytet av IT-system till Båtunionens system. Delar ligger redan i
det nya systemet, tex medlemsregister och fakturering. Vi hade en genomgång med Hans 
Selg kring bokningsfunktionerna och vi hittade inga stora svårigheter. Men det är klart att 
alla medlemmar kommer att se ett lite annorlunda system när vi öppnar bokningarna den 1 
mars nästa år. 

Vi kommer även att se över vår hemsida.

Vi planerar att nu i höst att genomföra infomötet för nya medlemmar i stället för det som 
ställdes in i våras.

Ordinarie höstmöte planeras till den 5 november om inte Coronan sätter käppar i hjulet. Vi 
har lite bevakning om det, åtminstone delvis, måste hållas via länk. Vi återkommer med 
information senare.

Till sist: Vi är en förening där vi som medlemmar hjälps åt för att göra båtlivet enklare och 
trevligare. Därför skulle jag vilja vädja till alla ni som sitter på kunskap och ideer inom olika 
områden att kontakta någon i den kommitte ni känner att ni vill bidra till. Man kan bidra 
med egen arbetstid och kunskap om allt från hur man fixar elinstallationer till fester.

Med vänliga hälsningar / Sten


