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Styrelsen 

Säsongen för UMS styrelse 2016 rivstartade i mars med en analys av den så kallade 100- 

lappen som utbetalats till kommittéutförare. Analysen visade att det man skapat under tio år 

torde kunna utföras med 100 % ideell verksamhet, vilket beslutades den 12 maj 2016. 

Styrelsen informerade medlemmarna om beslutet vid verksamhetsårets majmöte. 

Arbetet med 100års-festen intensifierades. Bland annat delades det ut böcker om UMS och 

medlemmarna informerades om att festbiljetter kunde köpas. 100års-gruppen drog ett tungt 

lass och i augusti hölls en mycket lyckad och värdig fest på Sven Dufva. 

Styrelsen skapade i augusti en arbetsgrupp som undersökte om de arbetsuppgifter som 

utfördes av den anställda kanslisten skulle kunna verkställas genom ideellt arbete. Gruppen 

jobbade genomförde riskanalyser och tidsexperiment samt pratade med andra klubbar om hur 

de gjorde för att lyckas. I september redovisade arbetsgruppen sitt resultat till styrelsen som 

beslutade att den anställda kanslisten skulle sägas upp och då på grund av arbetsbrist. 

Under arbetet med uppsägningen delgavs styrelsen att klubben sedan 1982 burit ett 

kollektivavtal. Vid de påföljande förhandlingarna enades parterna om villkoren för 

uppsägningen som därefter verkställdes 30 november 2016. I och med uppsägningen har 

UMS verkställt beslutet om att vara en hundraprocentigt ideell förening. 

Under december månad inledess det ideella arbetet. Rutiner har utarbetats fortlöpande och ett 

antal medlemmar har givits utbildning i dataverktyget Bas-K i vilket merparten av UMS 

administration hanteras. Under expeditionstid på onsdagskvällar har ett ej ringa antal 

medlemmar besökt klubbhuset och expeditionen i ärenden och samkväm. 

Vid verksamhetsårets slut den 31 december 2016 var antalet medlemmar 962. Antalet 

personer som trädde ur klubben var 42 medan antalet nytillkomna medlemmar uppgick till 52. 

Under året har det hållits ett årsmöte, ett konstituerande möte, två medlemsmöten och 13 

styrelsemöten.  

 



Jag vill slutligen tacka er medlemmar för ett fint år som för mig i rollen som ordförande varit 

givande, intensivt och lärorikt.   

Tack för ett fint år. 

Ordförande Johan Linden 

 

Ekonomi 

År 2016 var ett år för stora förändringar i klubbens 100-åriga historia. Redan vid maj-mötet 

fattades ett beslut att föreningen kommer att drivas helt med ideella krafter. Sällskapet 

anlitade en advokat för att kunna göra allt rätt mot fackföreningen och den anställde 

kontoristen som fick sluta på grund av den här förändringen. 

Från och med 1 december 2016 drivs verksamheten helt med ideella krafter.  

Expeditionen är öppet varje onsdag mellan 18.30 och 20.00. 

Klubben hade budgeterat cirka 200 tkr i förlust för år 2016. Men förlusten blev bara  

minus 114 714 kr.  

Ändå investerade klubben över 1,2 milj.kr i bryggor, över 300 tkr för elsäkerhet i hamnen 

och till Norsholmen skaffade man bastuflotte och pergola för 240 tkr. 

Framtiden ser ljust ut ekonomiskt och även medlemmarnas intresse för klubben har ökat. 

I dag vill väldigt många medlemmar vara aktivt med och hjälpa till. 

Vi ska nog klara detta minst 100 år till med gemensamma, ideella krafter. 

Kyösti Nyman, kassör 

 

Hamnen 

Säsongen för UMS hamn 2016 har fungerat bra. Vi startade våren med iläggning av y-

bommar och detta avlöpte utan problem. Vid tillfället röjdes det bland gamla buskar och ris så 

att vi kunde visa upp vår fina hamn i bra skick. 

Året 2016 drog vi hastigt igång med att bygga ny F-brygga då den gamla delvis rasat under 

vintern 2015. Arbetet avslutades i april med ett gott resultat.  

Elektriciteten på F-bryggan bytts ut och där finns nu nya fina elstolpar. 

Sargrenovering på bryggorna D, E, F och flytbryggor är utfört och bommarna är skruvade 

med nya ämnen. 

Omflyttning till lätta båtar långt ut och tunga längst in blev klart under året. Omflyttningen 

blev en framgång. Berörda medlemmar har visat hänsyn och förståelse för detta viktiga arbete 

vilket samtliga berörda tackar för.  



Kommunen drog tillbaka sitt löfte om skyddsjakt på fågel varför UMS själva fick bekosta 

detta. 

Den 30 november 2016 blev UMS en hundraprocentigt ideell förening. Detta ställer krav på 

delaktighet från medlemmarna och detta kanske särskilt genom att aktivt medverka vid 

medlemsmöten och på så sätt göra sin röst hörd. 

En omfattande verksamhet kommer att ske under 2017 och UMS önskar att just DU deltar 

med åsikter och ideellt arbete och detta ine minst vad gäller hamnen. 

Funderar du på större båt? hör med hamnkapten OM och NÄR det kan finnas en större plats. 

Det är ont om dessa. 

Tack till sjöräddarna. Ni gör ett gott jobb och vi känner oss trygga med er i hamnen.   

Brandkåren har flyttat in till oss i hamnen med sin nya brandbåt och hade under hamnens dag 

en uppvisning tillsammans med sjöräddningen. 

Varje onsdag kommer det vara öppet på expeditionen 18.30 – 20.00 och kaffepannan är på, så 

kom ned och umgås. 

Vi är ca 1000 medlemmar. Detta gör ca 2000 ögon som ser medan hamnkaptenen bara har 2. 

Tveka inte att ringa eller maila in det du ser gällande skada eller det du undrar över. 

Tack för ett bra år.  

Hamnkapten Janne Stegrell och Vice HK Ola Jakobsson 

 

Varvet 

Verksamhetsåret 2016 inleddes med ett antal stölder av båtmotorer. I syfte att förhindra fler 

stölder har kameror installerats och bättre belysning med ledlampor som har sensorer har 

monterats. Även staketet har förstärkts och då med armeringsnät. Det har också 

rekommenderats att de med utombordsmotorer ska demontera dessa och förvara dem på säker 

plats.  

I maj 2016 sades UMS upp från stora varvet av Uppsala kommun och då från 31 maj 2018. I 

skrivande stund är ingen ersättningsplats anvisad.  

Uppslutningen på våra städdagar är bra men kan bli än bättre.  

Vaktnätter har utförts april – maj och september – oktober. Detta är uppskattat av 

medlemmarna. 

Slutligen, ett varmt tack till alla berörda för ett gott samarbete. 

Åke Wenström, ansvarig för varvskommittén. 

 

 

 



Norsholmen 

Vår- och höststädningarna har genomförts med bra uppslutning från er medlemmar. 

Övernattning i stugorna har även den gångna sommaren varit populärt. Klubben har fått 

beröm från gästande båtbesättningar som tycker att UMS har en trevlig klubbholme. 

Midsommarafton besöktes av ca 40 sjöfarare. Dessa deltog i tipspromenad och trekamp. Nytt 

för i år var en sjörövarjakt med barnen. Denna blev mycket uppskattad. 

På kräftknytet avnjöts kräftor med tillbehör under taket i pergulan, en välbesökt och trevlig 

kväll. 

UMS har investerat i en bastu som kommit att bli populär. Vid invigningen med skumpa och 

snacks deltog ett 60-tal medlemmar. 

Ett stort tack till Er som varit med att bygga taket på pergulan samt deltagit i vedkapning efter 

all den trädfällning som gjordes under våren. 

Ulf Karlsson, ansvarig för Norsholmen 

 


