Enköping 2020-12-07

Information från Valberedningen i Enköpings Segelsällskap (ESS).
Vid årsmötet 2021 ska nedan angivna befattningar i ESS tillsättas:
Följande väljs på 2 år: Vice Ordförande, Kassör, Ledamot 1 (Varvschef), Ledamot 2
(Tävlingsledare), Ledamot 3 (Båtplatsansvarig) och Ordförande i Ungdomssektionen.
Följande väljs på 1 år: Två revisorer, två revisorssuppleanter och fyra personer till valberedningen.
Följande väljs på 4 år: En ledamot i Förtjänstmärkesnämnden.
Funktionärer i de fasta kommittéerna väljs (fr.o.m. 2018) på ett år på ESS Vårmöten. Eftersom tre
avgående styrelseledamöter har förklarat sig villiga att ingå i de kommittéer de just nu är chefer för
behövs fyllnadsval av dessa för att det inte ska bli något glapp fram tills att de kan väljas i ordinarie
val på Vårmötet. Vi föreslår därför fyllnadsval av dessa tre samt ytterligare en person till
Tävlingskommittén. Fyllnadsvalen avser tiden fram till Vårmötet (då ordinarie val kan ske).
OBS! Det är troligt att Årsmötet, liksom Höstmötet 2020, p.g.a. Coronan kommer att ske digitalt. 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
Årsmötet! Vi säkerställer då att ditt förslag tas med på dagordningen. Anmälan görs till
valberedning@enkopingssegelsallskap.se el. tfn/SMS till 0733-66 84 60 (Thomas Hammarström.)

Valberedningens förslag till Enköpings Segelsällskaps Årsmöte 2021:
Valberedningen föreslår att ESS Årsmöte 2021 väljer nedan angivna personer, som alla har tackat ja
till att ställa upp, till de nedan angivna befattningarna. Valberedningen har, efter noggrann
utvärdering, bedömt samtliga nedan angivna personer som mycket väl lämpade för respektive
befattning. Samtliga utom de i de fasta kommittéerna presenteras kortfattat i bilaga nr. 1 (4 sidor).
Här följer Valberedningens förslag:
Vice Ordförande: Alexander Bergwall, omval.
Kassör: Camilla Erleving, omval.
Ledamot 1 (Varvschef): Christoffer Carlsson, nyval.
Ledamot 2 (Tävlingsledare): Jonas Lindberg, nyval.
Ledamot 3 (Båtplatsansvarig): Niclas Erkenstål, nyval.
Ordförande för Ungdomssektionen: Daniel Andersson, omval.
Två revisorer: Roger Larsson, omval och Jan Sjöman omval.
Två revisorssuppleanter: Kersti Zetterström, omval och Mathias Kaneberg, omval.
Förtjänstmärkesnämnden: Tommy Redefalk, omval på 4 år. Valda sedan tidigare är: Jonas
Jonsson 1 år kvar, Sören Krantz 2 år kvar och Rolf Sjögren 3 år kvar.
Valberedning: I ESS stadgar anges att Valberedningen även ska föreslå ny Valberedning. Förslaget
är: Thomas Hammarström (Sammankallande) omval, Tommy Redefalk, omval, Lars Eklind, omval
och Anna Bennitz nyval.
Fyllnadsval fram till Vårmötet 2021: Varvskommittén: Jonas Jonsson, Båtplatskommittén: Johan
Wilén, Tävlingskommittén: Johan Eriksson och Håkan Andersson. Samtliga fyllnadsval är nyval.
Årsmötesordförande: Sten Stabo (p.g.a. Coronan föreslås INTE en separat Årsmötesordförande)
Årsmötessekreterare: Leif Eriksson (p.g.a. Coronan föreslås INTE en separat Årsmötessekreterare)
Justeringsmän och rösträknare vid Årsmötet: Lars Modigh och Thomas Hammarström.
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Presentationer av de som ESS Valberedning föreslår som funktionärer:
Vice Ordförande:

Alexander Bergwall, omval på två år.
Alexander (även kallad ”AB”) bor i Enköping där han är
född och uppvuxen. Är 36 år, gift och har två barn. Han
arbetar som civilanställd handläggare avseende säkerhet
och säkerhetssystem hos Försvarsmakten i Enköping.
Förutom båtar gillar han att åka både skridskor och skidor.
”AB” har erfarenhet av främst segelbåtar men också en
del motorbåt. Kappseglar gärna och har, förutom i ESS
egna seglingar, bl.a. deltagit på Gotland Runt. Turseglar
med sin Wasa 360 i alla vatten. Har med ostindiefararen
Götheborg seglat över Atlanten och Indiska oceanen.
Alexander blev medlem i ESS vid 6, ungdomsledare vid 15
och Ordförande för Ungdomssektionen vid 25 års ålder.
Han har därmed även varit Styrelseledamot i ESS i 11 år.
Som Vice Ordförande vill han fortsätta med att utveckla
ESS till en attraktiv förening för hela familjen.

Kassör:

Camilla Erleving, omval på två år.
Camilla är 40 år och gift med Patrik. De bor med döttrarna
Elin & Elsa i Fjärdhundra. Familjen tillhör ESS sedan mer
än 20 år. De har en motorbåt av typ Princess 560 som de
köpte på Västkusten och sedan tog hem via Göta Kanal.
Långfärder har gjorts till bl.a. Öland, Åland och Finland.
Camilla ”driver eget” som redovisningskonsult. Hon är även
ansvarig för redovisningen i familjens bolag. Har i ESS varit
Styrelseledamot/Kommunikatör 2016-2019 och har därefter
verkat som Styrelseledamot/Kassör. Hon vill, fortsätta att
arbeta för enkelhet och tydlighet vad gäller ESS ekonomi.

Ledamot 1 (Varvschef):

Christoffer Carlsson, nyval på två år.
Christoffer (”CC”) är bosatt i Enköping sedan 2006. Är 49 år,
sambo och har två barn. Har teknisk utbildning & arbetar som
Teknisk Konsult inom bygg. Tidigare jobbat som byggnadssnickare, båtbyggare, båtmekaniker och propellermakare.
”CC” har alltid haft båtar omkring sig. T.ex. har han ägt, och
renoverat, en Oxelösunds-kryssare i mahogny från 1965. F. n.
har han en motorbåt av typ Sea Ray 340 som han gärna kör i
Mälaren och i Skärgården. Har flera ggr hyrt segelbåt i
Kroatien. Utförsåkning på skidor är ett annat intresse.
I ESS har ”CC” varit medlem i 12-13 år. Valdes 2019 in i
Varvskommittén och var nyligen även projektledare för bygget
av de nya båthusen på Varvsområdet. Som Varvschef vill han
utveckla varvet så att ESS framtid i Enköping säkerställs.
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Jonas Lindberg, nyval på två år.
Jonas är 36 år och Enköpingsbo. Är sambo och har en liten dotter.
Efter 17 år på McDonald´s, bl.a. som Driftchef för upp till tio
restauranger, fick han 2020 sitt nuvarande arbete som
Områdeschef på Samhall.
2012 blev Jonas delägare i Wet-X, en X99 med vilken han med
framgång har deltagit på bl.a. fyra Gotland Runt. Längsta turen
(ca 500 NM) är Varberg – Enköping. På semestern seglar Jonas
helst i Skärgården och vid Åland. Han har även en styrpulpetbåt.
Skidåkning, hemmafix/att umgås med familjen är andra intressen.
Jonas har erfarenhet som styrelseledamot i flera föreningar. I ESS
har han i ca 6 år varit ledamot i Tävlingskommittén. I Styrelsen
vill han arbeta för både ökad familjedelaktighet och ökat
kappseglande. Kanske kan ESS kvala in i Allsvenskan i segling?

Ledamot 3 (Båtplatsansvarig): Niclas Erkenstål, nyval på två år.
Niclas är 52 år och medlem i ESS sedan ca 1990. Uppväxt och
bor i Enköping. Är Gymnasieingenjör och ekonom, gift och har
två vuxna barn. Arbetar med utveckling av vindkraftsparker.
Efter att tidigare ha haft såväl segel- som motorbåt har familjen
nu en motorbåt av typ Windy 37 och ett båtskjul på 12x4 m. Bäst
gillar de att ”gå” i skärgården och då särskilt i St. Anna och Gryt.
Förutom båtar gillar Niclas att snickra och bygga på sommarhuset
på Märsön. Gillar också att resa. Han hoppas kunna bidra positivt
till ESS styrelsearbete genom sin utbildning/yrkeserfarenhet samt
genom sin funktionärserfarenhet från ett par andra föreningar.

Ordförande i Ungdomssektionen: Daniel Andersson, omval på två år.
Daniel är 23 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.
Vad gäller båt har Daniel erfarenhet av främst segelbåtar. Gillar
att kappsegla och har, som gast, deltagit på många av ESS olika
kappseglingar. I Ungdomssektionen 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.
Som Ungdomsordförande och styrelseledamot i ESS vill han
fortsätta att utveckla hela ESS och särskilt ungdomsverksamheten
så att föreningen kan möta framtidens alla krav.
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Roger Larsson, omval på ett år.
Roger är 77 år och bosatt i Enköping. Han blev 1973
civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och har
därefter gått olika utbildningar i styrelsearbete, ledarskap, data
m.m. Under yrkeslivet har Roger dels arbetat i det privata
näringslivet som ekonomichef, administrativ chef och VD
samt dels som ekonomidirektör hos Länspolismyndigheten i
Södermanland. Han är nu pensionär.
Roger har en motorbåt av typ Nimbus 26. Förutom båtliv
tycker han om handboll och alpin skidåkning. Hans största
intresse idag är dock de tre döttrarna och deras familjer. Roger
är sedan många år verksam som revisor i ESS och har varit
medlem i ca 30 år.

Revisor 2:

Jan Sjöman, omval på ett år.
Jan är 67 år och gift med Lena. De bor centralt i Enköping
där Jan är född och uppväxt. Båt har Jan haft sedan 1995
och med sin segelbåt av typ Albin Vega gör han gärna turer
i Mälaren. Någon gång har det också blivit en kappsegling.
ESS-medlem blev Jan år 2000. Han har studerat ekonomi
vid Högskola/Universitet och är till yrket Auktoriserad
Redovisningskonsult SRF/Revisor. Med div. uppehåll för
studier har han arbetat som redovisningskonsult sedan 1974.
Arbetar nu deltid i egna företaget Sjömans Revisionsbyrå.
Förutom båtar är Jan intresserad av musik och han läser
också gärna en god bok. Vad gäller andra föreningar än ESS
är han revisor i EIS + Röda korset.

Revisorssuppleant 1:

Kersti Zetterström, omval på ett år.
Kersti är Enköpingsbo sedan 1985. Gift med Dagge, och har
två döttrar och fyra barnbarn. Medlem i ESS sedan 1986.
Har med Dagge seglat till flera länder i Östersjön och även
via Kielkanalen till Helgoland. Hade tidigare bland annat en
segelbåt av typ Cayenne och har idag en segelbåt (Hanse
400) med vilken de bl.a. har rundat Sveriges nordligaste boj.
Kersti arbetar som ekonom på Enköpings kommun.

Revisorssuppleant 2:

Mathias Kaneberg, omval på ett år.
Mathias fyller 53 år i januari 2021. Bor i Enköping. Har två
söner som arbetar i Stockholm - en som ekonom och en som
jurist. En bonusdotter jobbar på socialen i Västerås. Mathias
främsta fritidsintressen är jakt, hundar och båtliv. Han har
varit medlem i ESS sedan (ca) år 2000 då familjen skaffade
sin första båt. De har nu en motorbåt av typ Bayliner 2955.
Mathias arbetar som byggkonsult i sitt eget bolag AME
Konsult AB. Sitt ekonomiska kunnande har han skaffat sig
genom ett gediget intresse under 29 år som egen företagare.
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FMN* omval på fyra år och VB**omval på ett år: Tommy Redefalk.
Tommy är 73 år och medlem i ESS sedan 1973 då första
segelbåten införskaffades. Har numera motorbåt. Han bor vid
Svinnegarns källa och är gift med Lena. De har tre ”utflugna” barn
och Tommy avslutade för några år sedan en 47-årig poliskarriär. I
ESS har Tommy varit Styrelseledamot (Intendent) 1996-2012 och
Sammankallande i Valberedningen 2012-2014. Ledamot i
Valberedningen 2015 – 2020.
Till ledamot i förtjänstmärkesnämnden valdes han 1996 och där
sitter han ännu. Tommy var VD i ESS Oil AB 1996-2012 och
därefter ledamot i detta bolags styrelse 2013-2018 (då bolaget
avvecklades).
* Förtjänstmärkesnämnden, ** Valberedningen

Valberedningen:

Anna Bennitz, nyval på ett år.
Anna är 31 år och uppväxt i Enköping. Familjen består av
föräldrarna och syskon med familjer. Efter Teknikprogrammet på
Westerlundska gymnasiet har Anna tagit en Kandidatexamen i
Informationslogistik vid Linnéuniversitetet i Ljungby. Har sedan
haft ett par olika arbeten och jobbar nu i Enköpings Kommun.
Medlem i ESS har Anna varit sedan 2016. Hon har, med sin
segelbåt av typ Calife 23, seglat ett par år men hittills bara i
Mälaren. Hon vill gärna lära sig mer om båtlivet och hoppas att
framöver även komma ut i skärgården. Förutom båtliv uppskattar
Anna även andra typer av natur- och friluftsliv. I Valberedningen
hoppas Anna kunna medverka till att engagera fler unga och fler
kvinnor som funktionärer.

Valberedningen:

Lars Eklind, omval på ett år.
Lars är 70 år och har bott i Enköping sedan 1957. Han är gift
och har 2 ”utflugna” barn. Har i många år jobbat i lås- och
larmbranschen men är nu pensionär.
I ESS blev Lars medlem 1992 och 1995 valdes han till
Styrelseledamot och Kassör i Sällskapet. Han har sedan
innehaft denna befattning fram till 2019. Han valdes in i
Valberedningen på ESS Årsmöte 2020.
Lars är huvudsakligen seglare. Han kappseglar gärna men
gillar också att göra båtturer, helst i Mälaren. Nuvarande båt är
en Albin 78.

Valberedningen – Sammankallande: Thomas Hammarström, omval på ett år.
Thomas är 71 år och bosatt centralt i Enköping. Har tre
”utflugna” söner och fem barnbarn. Är civilekonom och senast
verksam som managementkonsult i näringslivet. Nu pensionär.
Thomas är medlem i ESS sedan ca 20 år och är sedan 2012
verksam i Valberedningen.
Han har seglat sedan barndomen och ägnat sig åt såväl
kappsegling som långsegling, bl.a. till Västindien. Har även
haft några motorbåtar. Idag har han en segelbåt av typ
Beneteau Oceanis 331 med vilken han tycker om att segla
såväl utomskärs som i Skärgården och Mälaren.

