
Vår intendent Jan Orhaug slutar

Hej på er alla ESS-medlemmar, här ett litet extra ordförande-nyhetsbrev. 

Ibland rullar det inte riktigt på som man skulle vilja. 
Jan Orhaug vill omgående avsluta sin roll som intendent och ledamot i ESS styrelse. 

Försök att övertala honom att stanna kvar har naturligtvis 
gjorts, men han säger att han har bestämt sig. 

Lite självkritisk känner jag mig, vi har ju inte jobbat så mycket med teambuilding så här i 
Coronatider. Vad kunde vi ha gjort bättre så att detta inte skulle inträffat? Att fundera på.

Samtidigt är Jans avgång ett tecken på att vara intendent i ESS, och flera andra roller för den 
delen, är krävande uppdrag som för det mesta ger positiv energi. Men det finns även stunder 
av motbacke som gör arbetet mindre stimulerande.

Jan har informerat sin kommitté och kommer att medverka så att vinterstängningen av 
Klubbholmen kommer att fungera väl.

Han har även tagit fram förslag på en strategi för Klubbholmen på längre sikt. En bra grund 
för hur vi kan utveckla vår pärla. Han vill dock inte jobba vidare med detta eller med årets 
budgetprocess. Han kommer dock att vara med och bidra i annan form framöver.

Att det hänt mycket som fört Klubbholmen framåt under Jans tid som intendent tror jag vi alla
kan skriva under på.

Att vi måste göra någon form av fyllnadsval och/eller rotera lite av våra ansvarsområden 
känns nödvändigt, som jag skrev ovan är rollen som intendent omfattande och krävande. En 
dialog med valberedning och vår revisor är på gång.

En vädjan jag har till alla medlemmar är att fundera på hur just du kan bidra med positiva 
insatser för att göra livet lättare för de med tunga roller i sällskapet. Det är ju med gemensamt 
arbete vi gör livet i ESS till mer än båtförvaring. Alla kan vara med.

Med vänlig hälsning Sten / ordförande  


