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Protokoll från Enköpings segelsällskaps Vårmöte 2021-05-06

1. Mötet öppnas
Ordföranden Sten Stabo öppnade det helt digitala vårmötet och hälsade alla välkomna och
informerade om att omvänd röstning kommer att tillämpas. Det innebär att den som har något att
invända mot ett förslag anmäler detta. Om inte någon har invändningar betraktas förslaget som
antaget.

2. Val av mötesordförande och sekreterare
Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag Sten Stabo till ordförande och Leif Eriksson
till sekreterare för dagens möte.

3. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag Lars Modigh och Thomas Hammarström till
justeringsmän och rösträknare.

4. Mötets stadgeenliga kallande
Mötet förklarades stadgeenligt kallat, minst 14 dagar före mötet, genom meddelande på ESS
hemsida, e-post, samt anslag i hamnstugan onsdag 2021-04-21.

5. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes utan ändringar.

6. Röstlängd
Röstlängden fastställdes till 32 st röstberättigade genom att anse samtliga förbokade/inbjudna och
vid mötet i Zoom listade deltagare som röstberättigade medlemmar med en röst var. De vid mötets
start närvarande medlemmarna förtecknades.

7. Val av ledamöter till fasta kommittéer.
Valberedningen föreslog att ESS Vårmöte 2021 väljer nedan angivna personer, som alla har tackat ja
till att ställa upp, till de nedan angivna befattningarna. Valberedningen har, efter noggrann
utvärdering, enhälligt bedömt att samtliga nedan angivna personer har mycket goda kvalifikationer
för respektive position. Valet av kommittéledamöter avser 1 år.
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Här följer Valberedningens förslag:
Varvskommittén
Leif Eriksson, omval
Jonas Jonsson, omval
Göran Schenning, omval
Björn Pettersson, omval
Kjell Pärlefjord, omval
Peter Rollin, omval
Törje Sandberg, omval
Mikael Söderlund. Omval
Tävlingskommittén
Göran Dolfei, omval
Martin Hansen, omval
Johan Eriksson, omval
Erik Persson, omval
Andreas Johansson, omval
Håkan Andersson, omval
IT-kommittén
Hans Selg, nyval
Johan Wilén, nyval
Vaktkommittén
Jan Clasénius, omval
Karl-Gunnar Örenius, omval
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Klubbholmskommittén
Jan Orhaug, omval
Lars Hoppe, omval
Rolf Lindholm, omval
Roger Lundholm, omval
Tomas Åkerlund, omval
Peter Taknelid, nyval
Båtlivskommittén
Ida Harju, nyval
Johan Gustavsson, nyval
Carolina Berglund, omval
Anders Fredriksson, omval
Peter Enberg, omval
Gunnar Widén (Miljöansvarig), omval
Båtplatskommittén
Johan Wilén, omval
Gunnar Lagerlöf, omval
Tomas Hörz (skjulfrågor) omval, (ansvarsmässigt flyttad till Varvskommittén)
Mikael Wallander (skjulfrågor), omval, (ansvarsmässig flyttad till Varvskommittén)

Årsmötet valde med acklamation ovanstående personer till respektive kommitté på 1 år

8. Propositioner och motioner.
Inga vare sig motioner från medlemmarna eller propositioner från styrelsen fanns att ta ställning till.

9. Information från verksamheten
Ordförande informerade från de olika kommittéernas pågående och planerade aktiviteter under
kommande säsong baserat på det föredragningsmaterial som i förväg publicerades på vår hemsida.
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10.Ekonomi
Ordförande informerade kort om att vår ekonomi sannolikt är i balans. Merparten av de
budgeterade intäkter kommer vid årets inledning medan utgifterna fördelas över verksamhetsåret
vilket gör läget något svårbedömt.
För att sänka våra stora kostnader för el (300 000 kWh/år) har ett nytt avtal med Fortum tecknats.

11.Övrigt
Regelbok
Ordförande informerade om att vår Regelbok från 2017 nu har reviderats och publicerats på
hemsidan. Ändringarna är relativt få och den markantaste är att vi numer tillåter flera innehav vilket
i praktiken är en anpassning till verkligheten. Det diskuterades om detta överensstämmer med
stadgarna. Styrelsens nuvarande tolkning är att det inte finnas skillnader mellan stadgarna och
regelboken.

LOVA-bidrag
Vi har nu fått ett preliminärt besked från Länsstyrelsen avseende vår LOVA-ansökan. Vi får inget
bidrag till renovering av spolplattan varför vi istället kommer att göra en enklare men
kvalitetsmässigt tillräcklig och billigare lösning med gjutning av nya brunnar och avlopp samt tät
asfaltyta ovanpå den befintliga plattan. Däremot kan vi få ett generöst bidrag (8000kr/båt) för
sanering av giftig båtbottenfärg efter XRF-mätning. Vi kan också få bidrag till en båtborsttvätt 80%
(1,6 Mkr). Detta under förutsättning att vi på fem års sikt förbinder oss att endast sjösätta giftfria
båtar. Om vi inte agerar nu kan vi riskera att få ett föreläggande med skarpa krav men inget LOVAbidrag.

Nya Båtvimplar
Klubbmästaren informerade om att det inom kort finns nya vimplar att köpa.

Klubbholmsvärd
Vi har nu en nyrenoverad nedervåning i Klubbhuset som kan hyras ut till medlemmarna. För att
säkerställa att uthyrningen fungerar väl kommer vi att ha en Klubbhusvärd. Klubbmästaren
efterlyste intresserade att ta sig an uppgiften inom ramen för sin arbetsplikt.

Vaktinstruktion
Vaktinstruktionen är uppdaterad i år men publiceras inte på hemsidan av säkerhetsskäl. Den har
istället lagts in och kan nås via en länk i BAS.

Digitala medlemsmöten
Vi har det senaste året tvingats att ha medlemsmötena digitala på grund av coronapandemin.
Ordförande efterfrågade mötets syn på att vi inte kan ses fysiskt. Påverkar det demokratin då
somliga inte har tillgång eller intresse av att delta digitalt. Det har varit färre deltagare än vanligt på
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dessa medlemsmöten. Flera ansåg att det fungerat men menade ändå att kanske en kombination av
fysiskt och digitalt möte vore att föredra när coronan inte längre begränsar. Det skulle möjliggöra för
fler medlemmar att delta. Någon menade att i alla fall årsmötet borde vara fysiskt. Man skulle ju
också kunna inbjuda till digitala möten om specifika frågor som t ex båtbottensanering.

12.Mötet avslutas
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

