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Vårmöte 2021 

 

 

Förutsättningar 

Som det meddelas på annan plats på vår hemsida så begränsar coronaviruset också i år våra 

möjligheter till traditionellt vårmöte. Istället informerar styrelsen och övriga funktionärer om 

verksamheten på detta sätt. Som komplement kommer flertalet av styrelseledamötena och 

företrädarna för verksamhetsområdena att befinna sig i hamnen torsdagen den 3 juni klockan18:30-

20:00 för att svara på frågor samt ta emot och diskutera förslag och synpunkter för de som så 

önskar.  Frågor och svar dokumenteras och kommer efter mötet att läggas upp på vår hemsida.   

De medlemmar som under rådande pandemi inte kan eller vill komma ner till hamnen kan maila 

frågor och synpunkter till styrelsen@ums.se. Också denna kommunikation kommer att läggas upp 

på hemsidan. 

 

Styrelsens arbete 

Angående styrelsens inre arbete har en struktur överenskommits där ordförande, vice ordförande, 

kassör och sekreterare har så få egna utrednings- och åtgärdsprojekt som möjligt. Detta då det med 

dessa funktioner följer ett omfattande närmast dagligt arbete. Ledningsansvaret för de mer 

långsiktiga utredningsuppdragen ligger istället hos övriga styrelseledamöter som i samverkan med 

funktionärer och medlemmar utarbetar beslutsunderlag som föreläggs styrelsen. Utifrån den 

strukturen arbetar UMS för närvarande med bland annat följande frågor: 

 

• Lars Andersson ansvarar för klarläggandet av UMS respektive Sjöräddningens 

arrenderade markytor inom UMS hamnområde.  

• Lars Andersson arbetar i frågan om Sjöräddningens återlämnande av den fastighet UMS 

lånade ut till Sjöräddningens då de etablerade sig i hamnen. Andersson meddelar att 

återlämnandet inte innebär några problem och att UMS nu disponerar fastigheten. 

• Daniel Perry bereder ett förslag om vilken verksamhet som den beslutade trivselgruppen 

ska bedriva. Daniel arbetar utifrån styrelsens direktiv om att den framtida trivselgruppen 

ska ansvara för och/eller delta vid en mängd olika evenemang. Av det förstås att 

trivselgruppen inte främst inrättas för att anordna fester som midsommarfirande och 

kräftskivor. Uppdraget kommer att bli betydligt bredare än så och syftar främst till att så 

många medlemmar som möjligt ska ta del i och trivas med UMS verksamhet. Exempel på 

sådan verksamhet är tävlingar, ungdomsverksamheten och fisketävlingar. 
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• Tony Stenson utreder förutsättningarna för mobilt bredband i hamnen. Ett sådant skulle 

bland annat möjliggöra kameraövervakning av hamnen som sådan samt möjlighet för oss 

hamnliggare att övervaka och kommunicera med den egna båten. 

• Marie Nähl arbetar med att ta fram ett diplom för medlemmar som ska uppmärksammas 

för exempelvis långt medlemskap eller förtjänstfullt arbete för UMS.  

• William Zindrou är ifärd med att utarbeta ett beslutsunderlag gällande 

vattenskoterverksamheten och särskilt då utbildning av de medlemmar som har 

vattenskotrar i hamnen eller som trailar sådana vid UMS ramp. I frågan arbetar William 

tillsammans med Gustaf Thulin, ungdomsansvarig.  

• Jan Stegrell, säkerhets- och miljöansvarig, utarbetar skriftliga rutiner för att säkerställa 

tömning av sopor och miljöfarligt avfall samt att all säkerhetsutrustning är felfri. 

• Jan Lundeén har sett till så att konton är upprättade vid våra mest frekventa inköpsställen 

vilket främst berör cheferna för våra verksamhetsområden. Lundeén meddelar också att 

vår kassabehållning tillsammans med medlen avsatta till placeringskonto är något större i 

år än vid motsvarande tid förra året.  

 

Framtidsgruppen 

Som framgår av namnet arbetar gruppen, som består av Johan Lindén, Sören Apell, Jan Stegrell och 

Tommy Andersson, med UMS framtid. Spörsmålen är allt från omvärldsanalyser som exempelvis 

båtlivet i en framtid och frågan om hur mycket UMS kan växa, till mer konkreta arbetsuppgifter 

som exempelvis revidering av styrdokumentet "Ledning och Klubbarbete" (LOK) och den 

organisationsplan för UMS som Sören Apell upprättar. Planen kommer att visa UMS olika 

verksamhetsområden, funktioner och företrädare.  

Framtidsgruppen har också styrelsens uppdrag att utreda vilka behov som finns gällande fastigheter, 

till vilka nu också räknas den vi haft utlånad till sjöräddningen. 

 

Hamnen 

Som alla hamnliggare säkert sett är hamnen ordningsställd för den säsong vi nu inlett. 

Hamnledningen, Benny Bohlin och per Mohlin, har tillsatt bryggansvariga och vilka det är kommer 

att redovisas på hemsidan. Som många också sett är verktygsförrådet mitt emot pergolan 

färdigställt. Angående den nyuppförda verandan vid klubbhuset så återstår att montera det glasräcke 

som är beställt men i skrivande stund inte levererat. Gällande löpande underhåll så kommer en del 

plankor att bytas på A-bryggan. 

 

Varvet 

Vårens sjösättning liksom varvsstädningen avlöpte utan problem. Varvsledningen, Andreas 

Rönnholm och Ulf Karlsson, ser en framtida förbättringspotential gällande logistiken kring torr- och 

sjösättning som inte bara ökar säkerheten utan också medför lägre kostnader för UMS. Besluten och 

tankarna kring detta kommer att läggas ut på hemsidan i särskild ordning.  

Varvsledningen och Tommy Andersson har nyligen haft ett möte med de tjänstemän vid Uppsala 

kommun som ansvarar för arrendena vid stora varvet och oljedepån. Tjänstemännen kunde 

informera om att arbetet pågår gällande ett gemensamt varv för UMS ESK och varvsföreningen 

Fyris. Tjänstemännen kunde givetvis inte binda sig för något tidsperspektiv men bedömde att UMS 

kan fortsätta arrendera varven i vart fall tre vintrar till.  

Gällande problemet med i dagen stående vatten vid norra delen av stora varvet så kommer Uppsala 

kommun och varvsledningen gemensamt att hantera den frågan. 
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Norsholmen 

Vår klubbholme är iordningsställd för sommarens äventyr. Den västra bryggan är klar och 

belysning är monterad på både den och östra bryggan. Bastun är renoverad och provbadad medan 

skadade och farliga träd är borttagna.  

Ledningen för Norsholmen, Helena Jelseus och Mikael Bergström, beslutade att ställa in den 

traditionella arbetsdagen där många medlemmar brukar medverka under trevliga former. 

Anledningen var som alla förstår den pågående pandemin. Helena och Mikael meddelar dock att det 

finns gott om arbete att utföra på Norsholmen och att vi medlemmar kan få arbeta med bland annat 

vedhuggning, markarbeten och, för de som har färdigheter, skrapning och målning av fönster. 

Meddela Helena eller Mikael om ni är intresserade så blir ni anvisade arbetsuppgifter som medför 

avräkning på aktivitetsavgiften. 

 

Expeditionen 

Givet pandemin har de medlemmar som arbetar på expeditionen fysiska möten med övriga 

medlemmar endast efter tidsbokning. Cheferna Peter Blixt och Bengt Yngvesson bedömer att det 

kan komma att fortsätta så också under hösten. Expeditionen kommer att vara i drift till och med 

onsdagen den 30 juni för att sedan åter öppna 18 eller 25 augusti. Mer brådskande behov går oftast 

att lösa och kan anmälas på mailadressen expeditionen@ums.se. Svarstiden på mail är 2-3 dagar. 

 

Tillsättningen av hamnplatser och andrahandsuthyrningar, liksom hanteringen av nattvakter, sköts 

nu åter av expeditionen. Så här långt komna på säsongen fungerar allt bra och Peter Blixt meddelar 

att det i år inte är lika stor efterfrågan på hamnplatser som vid motsvarande tid förra året, men att 

detta snabbt kan ändras om vädret blir det rätta. 

 

Ungdomsverksamheten 

Som många sett står UMS tävlingsbåtar nu på hamnområdet. Gustaf Thulin, ungdomsansvarig, är i 

färd med förberedelserna inför UMS Test och Tune dag den 19 juni, då man efter anmälan kan få 

åka med i en tävlingsbåt och/eller själv testa att köra ungdomsbåten. Mer utförlig information om 

evenemanget finns på annan plats på hemsidan. Gustaf letar också efter en lämplig plats eller lokal 

för arbetet med tävlingsbåtarna. 

 

Slutligen vill vi funktionärer i UMS önska er alla en trevlig båtsommar. 

 

Tommy Andersson, ordförande    

 

  

 

  


