
 
 
 

Höstmöte       2022-10-20 
 
 
Tid och plats: ESKs klubbhus kl. 19:00 

 
Närvarande: Totalt  32 st deltagare, deltagarlista finns i ESKs loggbok 
 
 
 

1 § Öppnande 
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 
1) Till protokolljusterare utsågs Peter Wittlåck och  Fredrik Schulze. 

 
2) Ordförande Peter Wärner gick igenom mötesordningen och övriga frågor. 

Ragnar Jalakas önskade lägga till en punkt för att berätta om 
”Tysklandskannan”. 

 
2 § Mötet godkände dagordningen.  

 
3 § Ekonomi 

I Fredrik Fagerbergs frånvaro gick ordförande Peter igenom ESKs ekonomi. 
Intäkterna överträffar budgeten, vilket främst beror på de bidrag klubben 
erhållit. Kostnaderna ligger i nivå med vad som budgeterats.   
Medlemmarna godkände rapporten. 
 

4 §  Rapporter 
I tur och ordning informerade ESKs verksamhetsansvariga enligt nedan: 
  
1) Hamndrift 

Mats Lindström från hamndriften informerade att det pågår förberedelser 
för bryggprojektet, som är planerat att starta den 12:e november. Vidare är 
städdagen planerad till söndagen den 23:e oktober.  
Mats avslutade med att berätta att utplaceringen av räddningsstegarna 
kommer att påbörjas under våren och vara klart till hamnens öppnande.   
 

2) Hamnplatser 
Göran Hellström informerade om vi haft en del problem med att hitta 
hamnvärdar men att vi ändå kunnat bemanna hamnkontoret under större 
delen av säsongen. Under sommaren har vi haft många gästande båtar i 
hamnen vilket genererat en del intäkter. Göran avslutade med att berätta 
att det för närvarande står 11 personer i kö för hamnplats.    

 
3) Varv 

Dennis Nyman informerade att alla sökande har erhållit plats på varvet och 
det finns fortfarande  några platser lediga. Årets lyft fungerade mindre bra, 
det var en del strul inledningsvis. Tanken var att det skulle gå fortare med 
den större mobilkranen men istället blev det tvärtom vilket ledde till totalt 



ett dygns försening. Vi drar lärdom av detta och förhoppningsvis går det 
smidigare nästa år.    
 

4) Segling 

I Monicas frånvaro gjorde Peter W en sammanfattning av säsongens 
tävlingar: Estelle Cup, Allsvenskan,  Ekolnregattan,  SM i 2-krona, Knut 
Fredings minne, Höstcupen och Sprintcupen. I Seglingens Mästare på 
Marstrand deltog ESK seglare med i tre besättningar varav två seglade för 
ESK. Nästa år blir liknande i omfattning. ESK kommer att anordna SM för 
A22:or, troligtvis någon gång under andra halvan av augusti. 

Hinrik  avslutade med att berättade lite om vuxenseglingen. Det är en 
mycket populär och uppskattad aktivitet där gruppen brukar bestå av ett 
20-tal deltagare som ses en gång i veckan.   
 

5) Ungdom 
Reine  berättade att säsongen nu är avslutad. ESK anordnade i år två 
sommarläger med 15-20 deltagare på varje.   
Marknadsföring riktad till deltagarna på Alnäs seglarläger resulterade i god 
tillväxt i ungdomsgruppen.  
Vidare planeras 2-kronorna att ses över. En ny gummibåt har köpts in med 
stöd av RF-SISU.  ESK jobbar även på ett utforma ett sponsoravtal. 

 
Paus 
   

6) Klubbmästeri 
Gerd berättade om höstens aktiviteter; årsfesten hade  34 deltagare med 
lyckad middag på Skaris. Vidare har klubbmästeriet ordnat med förtäring i 
samband med olika tävlingar (Ekolnsregattan, SM i 2-krona, Sprintcupen) 
samt ordnat en pupkväll. I samband med städdagen och under 
bryggprojektet kommer klubbmästeriet  att ordna med förtäring. I 
december är det dags det traditionella adventsfikat.  
    

7) Övriga rapporter/arbetsgrupper 
ESK har några arbetsgrupper som fått i uppdrag arbeta med:  
 

i. Ny hemsida  - Göran informerade att den nuvarande hemsidan 
kommer att stängas ned (Idrott online) och att vi därför kommer att 
flytta till en ny, ”Kansliet on line, senast den 1/1 2023. Stefan Wallin är 
sammanhållande. Sektionsansvariga kommer att utbildas och ansvara 
för sina respektive delar. Information kommer i framtiden att 
uppdateras oftare än idag.  

 
ii. Arrenden – Peter W informerade att ESK har två arrenden: ett för 

hamnen samt ett för varvet. Arrendet för hamnen löper på fem år från 
med en uppsägningstid på två år. Kommunen har planer på att 
utveckla området Skarholmen och planerar att presentera en 
projektbeskrivning. USS fått ett förslag av kommunen om kortare 
arrendetid med löptid på 1 år.    

 



Varvets arrendeavtal löper på ett år, med ett års uppsägningstid. 
Uppsala kommun har planer på att flytta varvet till platsen söder om 
Kungsängssbron.   

 
iii. ESKaren – vi saknar fortfarande en redaktör, därför har inget nytt 

nummer utkommit.  
 

iv. Hamnplatsavgifter – en arbetsgrupp bestående av Hinrik, Fredrik och 
Göran har fått i uppdrag att se över hur avgifterna ska beräknas för 
hamnavgifter framöver. Gruppen återkommer med ett förslag till 
årsmötet.  

 
v. Krisplaner – det pågår ett arbete med att ta fram en övergripande 

krisplan för ESK 
 

 
5 §           Övriga frågor  
 

Ragnar Jalakas berättade om ”Tysklandskannan” som ingår i ESKs stora 
prissamling. År 1927 vann tre deltagare från ESK  1:a pris i klassen 22 under en 
regatta i Tyskland. 
 

 
6 §            Avslutning   

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.  
 
 
 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Stellan Rosenquist 
ESKs sekreterare  
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Peter Wittlåck   Fredrik Schulze  Peter Wärner 
 


