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VERKSAMSPLAN 2016 

UMS 

 

 

Hej Klubbkompis, 

Vi har haft en hel del att göra sedan årsmötet. Bland annat har vi jobbat med 

hur vi skall kunna förbättra kommunikationen i klubben, framförallt mellan 

medlemmar och förtroendevalda. Det du nu har i handen är ett försök till detta. 

En verksamhetsplan för 2016 som kort och illustrativt beskriver de olika 

funktionerna inom vår klubb. Vi i Styrelsen hoppas att detta kommer att väcka 

Din nyfikenhet och viljan att hjälpa oss att göra denna klubb ännu bättre….. 

Trevlig läsning 

//Styrelsen 

 

Innehåll:          Sida 

Styrelsen och kansliets plan       3 - 5 

Norsholmens plan         6 - 7 

Varvets plan          8 - 9 

Hamnens plan         10 - 12 
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 Norsholmen 

 
 

VERKSAMHETSPLAN 2016 

STYRELSEN &KANSLI 

 
 

Hej alla klubbkompisar,   

2016 planerar vi att det ska bli en härlig sommar med 

massor med händelser framför allt i hamnen och på 

våran underbara klubbholme. 

Presentation av styrelsemedlemmar 

Här kommer en kort presentation av oss som sitter i 

styrelsen och hur du kan nå oss om det skulle 

behövas. 

 

 

 
 

 

 

 

Funktion:  Ordförande 

Namn:  Johan Linden 

Medlem sedan: 1989 

Båt:  SeaRay 39 

Smultronställe: 

Tfn:  0703- 71 11 68 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Funktion: Sekreterare 

Namn:  Olle Lindkvist 

Medlem sedan: 2004 

Båt:  Mellan båtar 

Smultronställe: Utö 

Tfn.:  0705- 14 30 20 

Funktion: Kassör 

Namn:  Kyösti Nyman 

Medlem sedan: 1998 

Båt:  Segelbåt 

Smultronställe: Norsan 

Tfn.:  0703- 01 22 50 

Funktion: Vice Ordförande 

Namn:  Sören Apell 

Medlem sedan: 2006 

Båt:  Nauticat 36 

Smultronställe: Jungfruholmarna 

Tfn.:  0706-18 30 26 

Funktion: Ledamot 

Namn:  Göran Jaxeus 

Medlem sedan: 1988 

Båt:  Princess 43 

Smultronställe: Östermarsfladen 

Tfn.:  0738-05 42 00 

Funktion: Ledamot 
Namn:  Thomas Ågren 

Medlem sedan: 1986 

Båt:  Sun  33 

Smultronställe: Norsan 

Tfn.:  0705- 42 59 02 

 

Funktion: Ledamot 

Namn:  Patric Söreke 

Medlem sedan: 2009 

Båt:  Oxelö 30 

Smultronställe: Norsan 

Tfn.:  0723- 37 89 25 

 

Funktion: Suppleant 

Namn:  Roy Trullsson 

Medlem sedan: 2013 

Båt:  Nimbus 

Smultronställe: Högholmen 

Tfn.:  0705- 16 61 63 

 

Funktion: Suppleant 

Namn:  Jan Stegrell 

Medlem sedan: 2009 

Båt:  Formula 400 

Smultronställe: Åland 

Tfn.:  0706-80 46 34 
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Speciellt för i år 

Naturligtvis är just det här året mycket speciellt 

eftersom vi fyller 100 år som klubb. Detta kommer att 

uppmärksammas på alla möjliga sätt och vi har tex. 

redan firat vår 100-årsdag i hamnen. 

Den tillställningen var något alldeles extra med mingel 

bland klubbkompisar, avtäckning av minnesmärke, tal 

och fanfaren. Vi har skapat en hundraårsgrupp som 

idag består av 5 personer men det vore kul om fler vill 

engagera sig i planeringen av festligheterna som 

kommer. Just nu ser planen ut så här: 

  

 

 

Kräftskiva 6/8 

 

XXXXXXX 

En annan speciell sak som vi arbetar intensivt med 

är framtidsfrågor. Vi håller just nu på med att 

utarbeta en övergripande vision samt långsiktiga 

mål för UMS. Detta arbete kommer att presenteras 

på majmötet den 17/5 efter föreläsningen om Göta 

Kanal. 

Eftersom framtidsfrågorna berör 

ALLA  

medlemmar är det viktigt att vara på 

plats för att ta del av informationen live. 

Hoppas du kommer den  

17: maj kl. 19:00 

 

Dom som vill och kan hjälpa till i klubbens arbete 

framåt mot nästa 100 år är hjärtligt välkomna att 

göra det. Tillsammans kan vi få riktigt kul! 

En liten del i framtidsarbetet är dessa 

verksamhetsplaner som syftar till att åskådliggöra 

vad som planeras och hur det är tänkt. Vi vill också 

med detta skapa nyfikenhet och ett engagemang 

som förhoppningsvis gör att fler av oss kan hjälpas 

åt att utveckla klubben till något alldeles speciellt 

Återkommande händelser 

Medlemsmöten 3 st varav det återstår 2 st , 

majmötet den 17:e och Novembermötet den 22:a 

Styrelsemöten hålls som vanligt andra torsdagen 

varje månad. 

 

VERKSAMHETSPLAN 2016 

STYRELSEN &KANSLI 
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VERKSAMHETSPLAN 2016 

STYRELSEN &KANSLI 

Kansliet 

Vårt kansli är i dag bemannat av Ingegerd, hon har 

jobbat hos oss sedan 2002. 

Ingegerd har under den tiden samlat på sig massor av 

information och kunskap om vår klubb. Hennes 

uppgifter i klubben är framförallt att: 

 uppdatering av medlemsregister 

 kontroll av att leverantörsfakturor är 
attesterade av behörig före betalning 

 lämna avgående post varje dag 

 handlägga kölistor för plats i hamnen och 
på varvet i nära samarbete med hamn- 
resp. varvschef 

 handlägga fakturering till medlemmarna 
av fastställda avgifter  

 hålla vaktlistorna för hamn och varv 
korrekta 

 handlägga registreringen av nya och 
utträdande medlemmar 

 administrera och uppdatera Key-
Cardsystemet och nyckelhanteringen 

 bevakning att tidningen Båtliv levereras till 
passiva och aktiva medlemmar 

 att hamn-, jolle- samt varvsplatser blir 
korrekt prissatta och att avgifterna 
faktureras 

 kallelse till dom medlemmar som berörs 
av att arbeta med iläggning resp. 
upptagning av Y-bommar 

 fakturera medlem som uteblivit från 
vakttjänst eller arbetsplikt av något slag 
med fastställd avgift. 

 hålla förteckningen över ständiga 
medlemmar à jour 

 

 bevaka att medlem som lämnat sin 
hamnplats för uthyrning blir 
kompenserade i enlighet  
med gällande bestämmelse 

 betala tillbaka aktivitetsavgift (hel el del 
av) till medlem som deltagit i 
återbetalningsbart arbete 

 Kanslisten skall vara styrelse, kassör, 

sekreterare behjälplig i deras arbete 

Framtiden kommer naturligtvis att beröra vårt 

kansli. Rutinerna för kansliet kommer därför att ses 

över, Ingegerd är delaktig i arbetet och bidrar med 

sin mångåriga kompetens. 

Välkommen in på  

kansliet !!

 
Ingegerd fixar inför 100-års dagen 
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 Norsholmen 

 
 

VERKSAMHETSPLAN 2016 

NORSHOLMEN 

 

 

  

Hej alla klubbkompisar,   

2016 planerar vi att det skall bli en härlig sommar med 

massor med händelser ute på vår underbara klubbholme. 

Speciellt för i år.  

En stor nyhet för i år är att vi kommer att få en bastu ute 

på Norsan. Bastun blir en bastuflotte. Just nu så ska en 

utvärdering av olika leverantörer av bastuflottar göras. Vi 

kommer förankra bastun inne i den sydliga viken intill 

sandstranden till att börja med. Exakt när Bastun är på 

plats vet vi inte men att vi skall kunna njuta av den i år är 

en självklarhet. 

När den är på plats skall vi naturligtvis ha en 

hejdundrande invigning ute på Norsan. Mer om det 

kommer senare. Håll koll på hemsidan och i hamnen för 

mer information. 

Senare under året skall också en pergola byggas som vi 

har sökt tillåtelse för hos vår arrendator Von Essen. 

Pergolan skall placeras på bryggan där den är som 

bredast. Pergolans mått blir ca 12 x 4.5 m. För att kunna 

göra den helt vindskyddad tänkte vi senare sätta upp 

markisväv. 

Pergolan skall byggas i lösvirke som sedan skall målas 

vitt. Taket blir ett papptak. 

 

I Höstormarna var det ett antal tallar som blåste omkull 

som vi inte hann ta hand om helt och hållet. 

Som Ni förstår så finns det en massa roligt arbete ute på 

Norsan. Förutom fixardagarna, som är inplanerade, 

kommer vi att behöva hjälp av alla under sommar och 

vår. 

Vi kommer att annonsera ut vad vi behöver hjälp med i 

hamnen och på hemsidan. Vet du redan nu att du kan 

hjälpa till, kontakta oss eller hör av dig till kansliet. 

Naturligtvis kommer ni som har aktivitetskort kunna 

arbeta av timmar vid dessa tillfällen.  
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Höst fixardag 17/9 kl. 09:00 

 

Vi ses på Norsan!! 
 

   

 
 

 
 

Återkommande händelser 

Vårfixardag 14/5 kl 0900 

 

Midsommar 24/6 

 

Kräftskiva 6/8 

 

Den 6: e augusti träffas vi på Norsan för gemensamt avnjuta årets 

kräftor. Kräftkalaset kommer i år att anordnas i vår NYA pergola om 

vädret tillåter. Tidigare denna dag så är det ”hamnens dag” så det kan 

bli en hel del besökare om vädret är bra. Exakta tider och program 

kommer att finnas tillgängligt i Hamnen och på hemsidan.  

Vi samlas på Norsan kl 09.00 

och ska under dagen städa och 

ställa iordning inför 

sommarsäsongen. Vi har en 

del stubbar som vi behöver  ta 

tag i så det är bra om så 

många som möjligt kan komma 

Till lunch bjuds det på grillade 

hamburgare med dricka. 

För mer information se 

gatupratare i hamnen. 

 

Midsommarafton på Norsan 

är något som alla UMS’are 

borde uppleva med 

festligheter för hela familjen 

ända in på småtimmarna. 

-Femkamp 

-Lotterier 

-Stångresning 

-Midsommartårta 

Vill du sova över men inte 

har någon ruff så kan du 

alltid kolla om någon av 

stugorna är ledig. 

Ulf Karlsson 

Intendent 

0702-82 90 61 

Åke Pettersson 
Vice Intendent 

0708-60 29 35 

 

Vi samlas på Norsan kl. 

09:00 för att förbereda vår 

klubbholme inför vintern. 

Lite som en vårfixardag 

fast tvärt om.  

Naturligtvis så bjuds det 

på Hamburgare och läsk 

till alla som är med. 

Detta är näst sista gången 

detta år som du kan 

aktivera ditt aktivitetskort. 

 VERKSAMHETS PLAN 2016 

NORSHOLMEN 
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 Norsholmen 

 

 
VERKSAMHETSPLAN 2016 

VARVET 

 
  

Antal meter som skall förstärkas:    200 m 
 
Antal armeringsnät:          40 st 
 
Antal meter reglar:      800 m 
  
Antal skruv:    2000 st 

 

 

Speciellt för i år.  

Som Ni alla säkert hört så hade vi ett antal stölder på 

varvet under den gångna vintern. Vi blev av med totalt 

6st utombordare i varierande storlek. Till kommande 

säsong så ska vi skicka ut rekommendationer till alla hur 

vi själva kan försvåra för tjuvarna. 

Mer information finns på hemsidan och Facebook där det 

även finns en liten film som UNT24 gjorde för att 

uppmärksamma detta problem. 

Det vi konkret skall göra är att förstärka nuvarande staket 

på stora varvet. Konstruktionen blir som på lilla 

varvet(depån), alltså armeringsnät som vi ställer upp mot 

nuvarande staket och sedan fäster med 

tryckimpregnerade brädor från in och utsida. 

På bilden till höger ser Ni vilka delar av staketet som ska 

förstärkas (röd sträcka). Arbetet ska påbörjas på den 

ordinarie städdagen. Det vi behöver hjälp med är att 

placera ut, kapa till nät och brädor samt montera upp 

förstärkningen. Är vi många som kommer så går det 

fortare. Vi kommer att ringa runt till vissa av Er som ligger 

på varvet för att säkerställa att vi är tillräckligt många.  

Om Du har en skruvdragare så vore det bra om du kan ta 

med dig den. 
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29/9 – 2/10 Torrsättning 

 

 
OBS! 

för att vara säker på datum och tider samt 
eventuella ändringar, håll koll på UMS 

hemsida för rätt information. 
 

Vi ses på Varvet! 
 

          
   

  Åke Wenström Per Linden 
Varvschef   Vice Varvschef 

073-987 55 07  070-258 60 79 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Återkommande händelser 

29/4-1/5 Sjösättning 

 

 

10/5 kl. 16:00 Arbetsdag (aktivera ditt aktivitetskort) 

Massor av arbete som skall göras.  

Kom och hjälp till 

- Städa varvet inför hösten 

- Kasta gammalt skräp. Alla som ligger på varvet 

ska naturligtvis städa av sin egen yta innan 

städdagen.  

- Lösa prylar/bockar verktyg mm som inte är 

uppmärkt kastas. 

- Allt skall vara iordning 

- Staket skall stärkas upp 

 

24/9 kl. 09:00 Arbetsdag (aktivera ditt aktivitetskort) 

Fixa till det sista inför torrsättning och vintern. Eventuell 

slutföra arbetet med staketet beroende på hur det har 

gått tidigare. 

 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSPLAN 2016 

VARVET 
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 Norsholmen 

 
 

VERKSAMHETSPLAN 2016 

HAMNEN 

 
 
  

Speciellt som hänt i Hamnen  
 
Ny F-brygga 

   
 

 

  
 

 

 
 
 
Vad som också skett under vintern är omläggning av båtar 
i hamn för att fördela vikten i hamnen bättre. Flytbryggorna 
klarar inte lika stora belastningar som de fasta bryggorna, 
därför har det varit nödvändigt att flytta några båtar. 
Hoppas det inte medfört några stora problem. 
 
 

 
 
 
Ni som var med på 100-års dagen den 9/1 
uppmärksammade säkert att vi fått två nya utsmyckningar i 
hamnen, dels ett minnesmärke som sitter på klubbhuset 
och ett STORT ankare utanför miljöstationen. 
 
 

   
 
 
 
Slänten vid rampplanen har fått sig ett rejält lyft och planen 
har utökats för att minska risken för trängsel. 
 
 
 
 

 

Hej! 

Vi har precis tagit oss 

igenom ett stort arbete i 

hamnen. I höstas kunde vi 

konstatera att F-bryggans 

stomme till stora delar var 

trasig och behövde ersättas 

till denna säsong. 

 Arbetet påbörjades med att 

riva den gamla bryggan 

under hösten. 

Vi har tagit hjälp av bla. 

Dykanteprenad för att slå 

ner nya bryggpålar. Det har 

också engagerat ett antal 

klubbkompisar som 

verkligen har gjort ett riktigt 

bra arbete med den nya 

bryggan.  

I samband med 

nybyggnationen har också 

nya laddstolpar monterats. 

Förutom arbetet med f-

bryggan har följande gjorts: 

-Förankring av flytbryggor 

-Bryggövergångar 

-Nya sarger och fästen för 

y-bomar  

-Montage av räddningstegar 

 

Fakta F-bryggan 

 

Längd ny brygga:         125 m 

Antal kg virke:         30 000 kg 

Beräknad livslängd:       20 år 
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Planer finns att kommunen vill förlägga en stor 
septitömningsstation ute på djupare vatten. Vi återkommer så 
fort vi har mer information. 
 
Nytt för i år blir också att arbeten i hamnen kommer att aviseras 
på hemsidan och på gatupratare i hamnen så att fler 
klubbkompisar kan hjälpa till. 
 
Eftersom vi har en stor hamn behöver vi hjälpas åt, kontakta 
hamnkaptenen eller vice hamnkapten om du är intresserad att 
hjälpa till. 
Naturligtvis kan du aktiveras ditt aktivitetskort. 
 
Inkom gärna med förslag till styrelse och eller hamnkaptenen 
om vad du tycker skulle göra hamnen mysigare för dig och dina 
barn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Vi välkomnar Brandkåren till vår hamn, dom ligger bredvid 
sjöräddningen vid det så kallade räddningshörnet vid 
sjösättningsrampen. Känns tryggt! 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 
 
 

VERKSAMHETSPLAN 2016 

HAMNEN 

Stora kontroller kommer i 

år att utföras för att 

säkerställa att rätt båt ligger 

på rätt plats.  

Som klubb måste vi ha koll 

på vilka båtar som ligger i 

vår hamn. 

Komunens jägare startar avskjutning av skadefågel 
fr.o.m. 23/4  
Nya fågelskrämmor monteras under maj 

 

Ordning och reda på bryggorna 
skall gälla. 
Hamnkapten inför obligatoriskt 
hejande mellan klubbkompisar. 
 
Den som säger hej först vinner!! 
 

Mindre båt-el-seminarium kommer att 
ske under maj eller juni i klubbhuset 
med inriktning på laddning, batterier 
mm 
 
Håll koll på hemsidan och gatupratare!! 

Inför säsongen är det 

viktigt att du kontrollerar 

dina förtöjningar. 

Ryckdämpare måste 

användas för att minska 

slitaget på våra bryggor 

och din egen båt 
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Vi ses i hamnen! 
 
 
 

 

 

 

 
 
Återkommande händelser 
 
 
Y-boms iläggning 23/4 
 
Nattvakten startar 29/4 
 
Iläggningsyra den 7/5  

med start kl 10.00 till kl 14.00 !Korvgrillning och 

samkväm! 

Hamnens dag 6/8-16  
med sjöräddningsuppvisning samt brandbilar och 
eventuellt sjöpolisen ! 
Loppis och massor av annat kul. 
Grillning och musik ! 
 
2/10  
Nattvakt slutar 
 
22/10 Y-bomsupptagning 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VERKSAMHETSPLAN 2016 

HAMNEN 

Hamnchef 

Jan Stegrell 

Tfn: 0705- 98 23 18 

Vice Hamnchef 

Ola Jakobsson 

Tfn:0725-74 77 29 


