
 

Upsala Motorbåtsällskap 

 

 

UMS Höstmöte 22 november 2022 

 
Tisdag den 22 november 2022 klockan 19:00  

 
 

Plats: Restaurang Skarholmen 
Skarholmsvägen 1, 756 53 Uppsala 

 

Före det formella mötet informerar CEO Carina Bjerner från bottentvättföretaget RentunderAB om 

erfarenheter från Bosöns båtklubb för ett eventuellt införande.   

Ej genomfört problem med uppkoppling, nytt försök görs under årsmötet 

 

Protokoll 

 
 

§1. Mötets öppnande. 

Vice ordförande Sören Apell öppnade mötet och hälsade alla 36 

medlemmar välkomna. 

 

§2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 

Medlemmarna faställde att höstmötet var stadgeenligt utlyst. 

 

§3. Godkännande av dagordningen. 

Medlemmarna godkände dagordningen. 

 

§4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Vice ordförande Sören Apell valdes till ordförande, Felipe Garcia 

till sekreterare. 

 



 

 

 

 

§5. Val av rösträknare tillika justeringsmän för mötets protokoll. 

Johnny Gustafsson och Anna Lena Blom valdes till rösträknare 

tillika justeringsmän. 

 

§6. Behandling av föregående mötesprotokoll 

Sekreteraren presenterar protokollet från vårmötet 

Mötet beslutade godkänna protokollet och att de ska läggas till 

handlingarna. 

 

§7. Ekonomisk redovisning, förslag till budget och avgifter 2023. 

Kassören Jan Lundén presenterar en ekonomisk sammanfattning av 

prognos för årets resultat samt förslag till budget och avgifter 2023. 

Verksamhetsföreträdare saknas delvis under mötet, frågor kan 

ställas via mail.  

Varvet dränering skjuts upp, beslut från Uppsala kommun 

avseende varvets framtid efterlyses. 

Budget ungdom diskuterades avseende inköp ribbåtar 

vattenskotrar. Innan framfart kan nås i frågan måste ansvarig för 

ungdom tillsättas med tillhörande organisation. 

Kassören för UMS presenterade ett ändringsförslag för 

medlemmarna på Höstmötet gällande kategorin - Medlem utan 

plats. 

Förslaget innebär att kategorierna Medlem med plats och medlem 

utan plats behandlas på samman sätt från och med 2023, båda som 

Aktiva medlemmar.  

Dessutom skapas en ny kategori, Stödmedlem. 

Aktiva medlemmar erlägger aktivitetsavgift som kan arbetas av 

och har full tillgång till klubbens alla faciliteter som 

sjösättningsrampen i hamnen, Norsholmen och bastun. 

Stödmedlemmar erlägger ingen aktivitetsavgift och har endast 

tillgång till gånggrinden i hamnen och ska i förekommande fall 

återlämna klubbnyckel. 

Höstmötet beslutade tillstyrka styrelsens förslag vilket gör att 

förändring införs från och med 2023. 

Informationsutskick görs till samtliga medlemmar i berörd 

kategori för att ge medlem möjlighet till byte av medlemskategori. 

Medlemmarna godkände förslaget. 



 

 

 

 

Ny beräkningsmodell för varvskostnad införs. [(båtlängd+1m) x 

(båtbredd+1m)] x 65 kr införs. 

Medlemmarna godkände förslaget. 

 

§8. Fyllnadsval till styrelse och kommittéer 

Ludvig Sterning föreslås till ledamot 1  

Medlemmarna godkände förslaget. 

 

§9. Information och skrivelser 

Inget att hantera. 

§10. Stadgeproposition:  

Vårmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till 

stadgeändring. Det krävs beslut två medlemsmötet för att ändring 

ska gälla. Se Bilaga 

Medlemmarna godkände förslaget. 

 

§11.       Motioner 

      10.1 Motion nr 1 UMS 221022 ang. arvode för förtroendevalda. 

Styrelsen hänskjuter frågan till valberedning för förslag. 

§12. Övriga frågor 

Tillgång för medlemmar styrelseprotokoll årsmöten? Tillgång via 

hemsida etc. Styrelsen tar med sig frågan till nästa möte. 

Ungdomsverksamhet Vad vill vi ha åstadkomma och hur? 

Styrelsen tar med sig frågorna och återkommer med förslag. 

Ungdomsverksamheten lyfts återigen på årsmötet. 

Medlemmarna godkände förslaget 

Aktivitetsavgift vad som egentligen gäller medlemmar efterfrågar 

tydlighet. Arbetspliktiga dagar skall tydligt klargöras och även de 

dagar med aktivitetsstöd på UMS:s hemsida. Överenskom om att 

alla medlemsaktiviteter som annonseras på hemsidan skall vara 

grundande för aktivitetsstöd. 

Förslag utbildning förarbevis etc. Samarbete fanns med 

medborgarskolan, vilket ej har fortsatt efter Pandemin. 

 

§13. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse. 



 

 

 

 

 

Bilagor 

Protokoll vårmötet 

Stadgeförändring 

Motioner 

Presentationen 
 

 

 

 

 

Protokollet justeras den _________________ 

 

   

 

Sören Apell, mötesordförande  

  

Felipe García, mötessekreterare  

 

 

  

 

 

______________________________  ____________________________________ 

Johnny Gustafsson     Anna Lena Blom 

Protokolljusterare     Protokolljusterare 

 


