Upsala Motorbåtsällskap

UMS –ÅRSMÖTE 28 februari 2022
Tid, datum och plats
Tisdagen 28 februari 2022, med början klockan 19.00. Skarholmen.
Information
•

Sammanfattning av info som Ordföranden Tommy Andersson gav innan mötet
under rubriken UMS -Nya tag 2022:
o Eventgrupp: UMS har inte haft någon eventgrupp på många är. 2021
togs beslut om att inrätta en sådan. På basis av beslutet har vissa initiativ
tagits för att etablera en sådan grupp. Pandemi och andra omständigheter
har dock gjort att arbetet gått i stå. Dags nu att göra ett omtag så att vi nu
får till en för UMS så viktig verksamhet som bland annat har bäring på
medlemmarnas delaktighet och klubbkänsla.
o Utbildning för nya medlemmar: Givet ett antal olyckor och i vissa fall
det bristfälliga framförandet av båt i hamnen och närliggande vatten har
styrelsen fattat beslut om att samtliga nya medlemmar från våren 2022
ska genomgå en säkerhetsutbildning innan de tilldelas hamnplats eller får
använda rampen. Särskilt fokus kommer att läggas på framförandet av
vattenskoter.
o Ungdomssatsningen: UMS har under flera år arbetat med att få
ungdomar intresserade av båtlivet. Av den anledning har två tävlingsbåtar
köpts in. Pandemin och andra omständigheter har dock gjort det svårt att
uppnå de uppsatta målen. Inför säsongen 2002 kommer satsning delvis att
ändras så att ett större fokus riktas mot vattenskotrar då det bedöms att
dessa båtar lockar ungdomarna.
o Fågelproblematik: UMS har under många år haft problem med
häckande fåglar på vågbrytarna vilket lett till att båtarna på de närmast
liggande bryggdelarna smutsats ner. Olika åtgärder har vidtagits, dock
utan acceptabelt resultat. Vi tar nu krafttag för att en gång för alla försöka
lösa problematiken.
o Klubbhus: Det är beslutat att vårt klubbhus ska byggas om för att bättre
svara mot de behov som föreligger gällande bland annat samkväm. Från
medlemmarna har framförts att också toalett- och duschmöjligheten
borde förbättras. Ritningar har tagits fram och medel är avsatta för en
ombyggnad. Det återstår dock en del arbete innan planerna kan
presenteras för medlemmarna och därefter sättas i verket.
o Uppsala kommuns projekt "utveckling av Skarholmens udde": Vid
Uppsala kommun pågår ett arbete med att utarbeta direktiv för projektet i
fråga. Bland de idéer som framförts kan nämnas viljan att öka
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vattenkontakten för allmänheten genom att exempelvis öppna upp
stängsel för tillgänglighet till fots, skapa ordnade former för parkering
och anläggandet av gästhamnsplatser.
Tjänstemän från Uppsala kommun har haft mötet med företrädare för
båtklubbarna runt Skarholmens udde samtidigt som dessa i egenskap av
berörda aktörer skapat ett mötesforum inför framtida diskussioner med
Uppsala kommun. Då direktivet är framtaget ska det underställas den
politiska nivån i Uppsala kommun. Detta kommer troligen att ske under
hösten 2022
o Uppsala kommuns ”utveckling av kv Kölen” – vårt varvsområde: UMS,
liksom Ekolns segelklubb och varvsföreningen Fyris, berörs av Uppsala
kommuns planer om att utveckla kvarteret Kölen där nämnda klubbar har
sina varv. Sannolikt kommer vi att anvisas ny varvsplats vid de så kallade
slamplattorna, belägna omedelbart söder om Kungsängsbron. Uppsala
kommun bedömer att en flytt blir aktuell inom 3 till 5 år. Det är i dag
oklart hur formerna för den framtida varvsverksamheten kommer att se ut
och en varvsförening med företrädare för de 3 berörda föreningarna kan
bli aktuell.
o UMS - hur stor verksamhet klarar vi att driva?: UMS är en förening utan
anställda där medlemmar och förtroendevalda arbetar utan ersättning. För
närvarande är vi cirka 1 250 medlemmar, inräknat familjemedlemmar,
och medlemstalet ökar. Frågan vi ställt oss under senare år är därför hur
många medlemmar vi kan vara utan att arbetsbördan för främst de
förtroendevalda blir för stor. Frågan ägs av UMS framtidsgrupp som
kommer att presentera olika alternativ för medlemmarna under
kommande medlemsmöten.
Enligt deltagarlistan finns 68 medlemmar i mötet.
§1.

Mötets öppnande

Ordföranden Tommy Andersson öppnade mötet och hälsade samtliga medlemmar
välkomna.
§2.

Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Tommy Andersson informerade att §10.2 i stadgarna stipulerar att kallelse ska vara
medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet.
Kallelse till årsmötet skickades ut med mejl samt publicerades i UMS
verksamhetskalender på hemsidan ums.se och FaceBook den 2022-02-14, vilket är inom
föreskriven tid. Samtidigt publicerades verksamhetsberättelse 2021 och verksamhetsplan
2022 lades ut på samma plats.
Medlemmarna fastställde att årsmötet var stadgeenligt utlyst.
§3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.
§4.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Tommy Andersson valdes till mötesordförande och Felipe García till
mötessekreterare.
§5.

Val av rösträknare tillika justeringspersoner för mötets protokoll

Daniel Perry och Tony Stensson valdes till rösträknare tillika justeringspersoner.
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§6.

Behandling av föregående mötesprotokoll

Sekreteraren föredrog protokollet från det Höstmötet den 22 november 2021.
Årsmötet godkände föredragningen och beslutade att lägga protokollet till
handlingarna.
§7.

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning
för verksamhetsåret 2021

Ordförande konstaterade att medlemmarna tagit del av styrelsen verksamhetsberättelse
och att ingen komplettering behövdes. Pandemiåret 2021 har medfört att verksamheten
haft svårt att genomföra allt som varit planerat.
Verksamhetsberättelsen visades på skärmen för och ordföranden uppmanade till frågor
från medlemmar för förtydliganden.
Kassören Jan Lundeen redovisade att ekonomiska resultatet av klubbens verksamhet för
2021 är ett överskott på 312 Tkr efter avskrivningar. Kassasaldot uppgick till 1 883 098
kr samt placeringskonto på bank 2 500 000 kr. (Bilagor)
Årsmötet godkände den framlagda verksamhetsberättelsen och den ekonomiska
redovisningen utan ytterligare kommentarer.
§8.

Föredragning av revisorernas berättelse

Revisor Tobias Lindhe redovisade att han tillsammans med Mats Regard har reviderat
UMS räkenskaper och styrelsens förvaltning.
Revisor Tobias Lindhe läste sedan upp revisionsberättelsen som utförts i enlighet med
god revisionssed i Sverige. De har granskat beslut och åtgärder och konstaterat att
årsredovisningen är korrekt och ger ett rättvisande resultat av UMS ställning. (Bilaga)
Revisorerna tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2021.
§9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
§10.

Föredragande och fastställande av verksamhetsplan, budget och avgifter för 2022

Årsmötet besluta att ingen total genomgång av den utgivna verksamhetsplanen behövde
göras då den har funnits tillgänglig på hemsidan (Bilaga)
Kassör Jan Lundeen presenterade avgifter för 2022.
Månadsavgiften för el i hamnen 2022 föreslås höjas till 400 kr.
Budget för 2022 presenterades.
Årsmötet fastställde styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och avgifter för
2022.
§11.

Val av styrelseledamöter

Valberedningen har bestått av Per Lindén, Andreas Rönnholm, Monika Karlsson och
Claes Blomgren. Arbetet har fungerat bra och man har samtalat med många medlemmar
för att få fram kandidater till de olika posterna. Valberedningens förslag presenterades
av Tommy Andersson.
Årsmötet valde:
Jan Lundeen till kassör för en period om 2 år.
Felipe García till sekreterare för en period om 2 år.
Daniel Perry till ledamot 1 för en period om 2 år.
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§12.

Val av två suppleanter till styrelsen

Lars Bokström valdes till suppleant 1 för en period om 1 år.
Lennart Nilsson valdes till suppleant 2 för en period om 1 år.
§13.

Val av revisor

Mats Regard valdes till revisor 2 för en period om 2 år.
§14.

Val av revisorssuppleant

Arash Adib valdes till revisorssuppleant för en period om 1 år.
§15.

Val av verksamhetsföreträdare

Bengt Yngvesson valdes till vice expeditionschef för en period om 2 år .
Björn Ekstedt valdes till vice varvschef för en period om 2 år.
Mikael Bergström valdes till vice intendent Norsholmen för en period om 2 år.
Per Mohlin valdes till vice hamnkapten för en period om 2 år.
§16.

Val till valberedningen varav en sammankallande

Andreas Rönnholm, Anneli Häyrén, Stefan Bergström valdes till valberedning för
en period om 1 år. Det saknas en fjärde som behöver att hittas innan vårmöte.
§17.

Rapporter

Inga rapporter fanns att redovisa.
§18.

Motioner

Inga motioner har inkommit.
§19.

Övriga frågor

Det frågades vem och hur väljer man säkerhetschef. Säkerhetschef finns inte längre utan
det är de verksamhetsansvariga som ansvarar över säkerhet på de olika område. En
säkerhetsrutin ska tas fram från de olika verksamhetsområde. Styrelsen granskar att
rutinen följas och erbjuder stöt om det behovs.
§20. Mötets avslutande
Ordförande Tommy Andersson tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet
efter avtackningar.
Bilagor
Kallelse-Dagordning
Verksamhetsberättelse 2021
Revisionsberättelse
Verksamhetsplan 2022
Ekonomisk redovisning + Bildspel
Protokollet justeras den _________________
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Tommy Andersson,
mötesordförande

______________________________

Felipe García, mötessekreterare

____________________________________

Daniel Perry

Tony Stensson

Protokolljusterare

Protokolljusterare

