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Enköping 2020-11-06 
 

Viktig information från Valberedningen i Enköpings Segelsällskap (ESS). 
 

På grund av Folkhälsomyndighetens och Region Uppsalas rekommendationer/föreskrifter 
avseende Coronan planeras ESS Höstmöte att genomföras på distans den 26/11 2020. Då ESS 
Vårmöte, p.g.a. Coronan, inte kunde genomföras är avsikten att de val som skulle ha hållits på 
Vårmötet istället genomförs på Höstmötet. Utöver dessa val planeras tre fyllnadsval.  
OBS! På ett digitalt möte med många deltagare är det lämpligt att, så långt som möjligt, 
begränsa antalet personer som yttrar sig. Om många försöker tala samtidigt kan det bli så att 
någon/några inte kan ”komma till tals”. För att demokratin säkert ska fungera bör du, om du 
har förslag på andra personer än de Valberedningen föreslår som funktionärer, anmäla detta till 
Valberedningen före Höstmötet! Vi säkerställer då att ditt förslag tas med på dagordningen. 
Anmälan görs till valberedning@enkopingssegelsallskap.se alt. via tfn/SMS till 0733-66 84 60. 
 

Valberedningens förslag till ESS Höstmöte 2020: 
 

Valberedningen föreslår att ESS Höstmöte väljer nedan angivna personer, som alla har tackat ja 
till att ställa upp, till de nedan angivna befattningarna. Valberedningen har, efter samtal med 
Ungdomssektionen och alla kommittéchefer, enhälligt bedömt att samtliga nedan angivna 
personer har mycket goda kvalifikationer för respektive position. Vi börjar med dem som skulle 
ha valts på Vårmötet och tar sedan upp de tre ytterligare fyllnadsvalen. Här följer vårt förslag: 
 

Ordf. i Ungdomssektionen: Daniel Andersson - fyllnadsval till Årsmötet 2021. 
 

Daniel är 22 år och har fram till i augusti 2018 bott i 
Enköping. Bor nu i Västerås där han pluggar 
datavetenskap på Mälardalens Högskola. Familjen 
består av föräldrarna och två syskon.  
 

I ESS Ungdomssektion blev Daniel medlem ca 2010. 
Från 2013 har han varit aktiv som ungdomsledare och 
instruktör. De senaste åren har han även arbetat med 
delar av ungdomarnas administration. 2019 utsågs han 
till lägerchef för seglarlägret. 
 

Vad gäller båt har Daniel erfarenhet av främst 
segelbåtar. Gillar att kappsegla och har, som gast, 
deltagit på många av ESS olika tävlingar. 
 

Som Ungdomsordförande och styrelseledamot i ESS vill 
han fortsätta med förre Ordföranden Alexander 
Bergwalls arbete för att utveckla både hela ESS och 
särskilt ungdomsverksamheten så att föreningen kan 
möta de krav som framtiden kommer att medföra. 

 

Valen av kommittéledamöter enligt nedan avser tiden fram till ESS Vårmöte 2021. Förslaget är 
oförändrat jämfört med det som skulle ha lagts till ESS Vårmöte 2020. Då Vårmötet, p.g.a. 
Coronan inte kunde hållas beslutade Styrelsen i våras att, tills dess att val kan hållas, tillfälligt 
förordna samtliga kommittéledamöter enligt Valberedningens förslag. Valen planeras nu att 
genomföras på ESS Höstmöte. Valberedningens förslag till val av kommittéledamöter är: 
 

Klubbholmskommittén: 
Andreas Hugosson,  
Lars Hoppe, 
Rolf Lindholm, 
Roger Lundholm, 
Marcus Jonsson, 
Tomas Åkerlund, 
Thomas Ahlin. 
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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. 
 
De tre ytterligare fyllnadsvalen - Valberedningen föreslår val enl. nedan: 
 
Intendent (Ledamot 1): Marcus Jonsson, fyllnadsval till Årsmötet 2022. 
 

Marcus är 49 år och har bott hela livet i Enköping.  
Han är skild och har två tonårsbarn. Är utbildad 
plåtslagare och ”driver eget” i byggbranschen.  
 

Vad gäller båtliv har Marcus drygt 30 års erfarenhet av 
olika motorbåtar. Nuvarande båt är en Princess 46 
Riviera med vilken han gärna gör turer till Skärgården 
och Åland. Längsta turen hittills gick till Vasa i Finland. 
Förutom båtar och ESS gillar Marcus bilar med vilka 
han gärna ”meckar” på lediga stunder.  
 

Under ca 25 år har Marcus varit starkt engagerad i ESS. 
Klubbholmskommittén och Varvskommittén har haft 
stor nytta av hans yrkesskicklighet och händighet. I 
Valberedningen har han bidragit med värdefulla förslag 
ur sitt kontaktnät. Han har hamnplats på ”Klubbis” och 
vill arbeta för att göra ESS pärla ännu mer attraktiv för 
såväl ESS:are som gästande båtar. 

 
Klubbholmskommittén: Jan Orhaug, fyllnadsval för tiden fram till ESS Vårmöte 2021. 
 
Båtlivskommittén: Carolina Berglund, fyllnadsval för tiden fram till ESS Vårmöte 2021. 


