Ordförandebrev mars
Hej alla båtvänner
Vårsolen börjar skina nu och några har börjat pyssla med sina båtar inför den nya säsongen.
Lyssnade ni på radio Uppland kl 9 onsdag den 16 mars? Man hälsade där på hos några
medlemmar på varvet.
Sedan förra månadsbrevet har vi haft årsmöte i digital form den 11 mars, en halv dags
styrelseträning med den delvis förnyade styrelsen den 14 och ordinarie styrelsemöte den
15e.
För att börja med årsmötet så blev vi över 50 medlemmar på mötet som flöt på utan större
problem. Tre i styrelsen hade avbett omval så vi har följande förändringar. Ny varvschef är
Christoffer Carlsson som ersätter Jonas Jonsson. Ny båtplatsansvarig är Niclas Erkenstål som
ersätter Johan Wilen. Ny tävlingsledare är Jonas Lindberg som ersätter Johan Eriksson.
Glädjande är att våra avgående styrelsemedlemmar ställer upp i respektive kommitté för att
fortsätta att bidra till sällskapets bästa. Omval blev det på Alexander Bergwall som vice
ordförande, Camilla Erlewing som kassör och Daniel Andersson som ungdomsordförande.
Även på övriga poster blev det omval så när som på Anna Bennitz som ersätter Jonas
Ekström som ledamot i valberedningen.
All dokumentation från årsmötet och detaljerade verksamhetsrapporter för 2020 ligger på
hemsidan. Läs och fundera på var ni vill vara med och bidra! Vi är ju en förening som bygger
på alla medlemmars insatser.
Den 14 hade vi genomgång i styrelsen för att synka in de som är nya med hur vi brukar jobba
i styrelsen och kommittéerna. Vi hade också en session där vi resonerade om hur vi ser ESS
på sikt. Som sammanfattning är vi ganska eniga om huvuddragen. Vårda varvsområdet och
fullborda renoveringen av klubbhuset på Klubbholmen är grunderna för att utveckla
verksamhet av olika slag. Den sociala samvaron är ju en stor del av mångas båtliv och vi
hoppas kunna ha lite mer av den varan under denna säsong jämfört med 2020.
Styrelsemötet den 15 slutligen var som vanligt en genomgång av hela verksamheten för att
säkerställa att allt rullar på som det skall. Vissa justeringar måste vi ju alltid göra när
verkligheten inte stämmer med kartan. Tex upptäckte vi i vintras att toan i klubbhuset (tänkt
att renoveras 2022) var i så dåligt skick att vi bytte tidsordning med renoveringen av
sjöstugans omklädningsrum. Vi kan då hålla totala renoveringskostnaderna på Klubbholmen
inom budgetramarna.
Upphandling av ombyggnad av spolplattan pågår, den största enskilda investeringen i år. I
övrigt har ju varje gren av verksamheten ett stort antal aktiviteter på gång, allt från
sjösättningar till festverksamheter. På vårmötet den 6 maj kommer vi att presentera mer av

vad året bjuder på. Både vårmötet och mötet för nya medlemmar den 3 maj kommer av
Coronaskäl vara digitala.
Ett annat beslut som vi tog gäller att vi vill bejaka att dagens båtliv allt oftare består av
innehav som inte täcks av regelboken, tex att båten inte får plats i skjulet och man behöver
en extra vinterplats ute. Det kan också vara att man har flera båtar tex en större och en
mindre, en aktiv båt och en pärla man renoverar etc. Vanligaste dubbelinnehavet i dag är två
skjul där man tex ärvt ett skjul utöver det man redan har. Det gäller naturligtvis att alla
hjälper till att säkerställa att vi använder alla våra platser för aktivt båtliv, tex att man säljer
ett skjul som man inte har behov av.
I övrigt, som på alla styrelsemöten, naturligtvis en hel del ärenden med allt från
medlemsärenden, nya vimplar, båtar som riskerar att sjunka till kommunalt VA på
Klubbholmen (beräknat till 2023).
Det här nyhetsbrevet kommer vi på prov att skicka ut via BAS systemets maillista för att kolla
om vi kan ha flera kommunikationskanaler.
Sköt om er i vårsolen och håll tummarna för en fin båtsommar.
Hälsningar från ordförande Sten

