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Vårmötesinformation UMS
Vårmötet 2020 är inställt.
Myndigheterna har beslutat om att inga möten med fler än 50 personer får genomföras för att
minimera smittrisken i den pågående Coronapandemin.
UMS styrelse har beslutat att ställa in vårmötet och i stället informera om läget i klubben
genom detta nyhetsbrev. Läs mer på www.ums.se/nyheter
Rapporter från verksamheten
Styrelsen har beslutat att UMS i möjligaste mån ska begränsa risken för smittspridning i
samband med våra verksamheter vilket medför att flera av verksamheterna inte kommer att
kunna genomföras som planerat.
Ekonomin i UMS är fortfarande stark.
Hamnen
Hamnen står rustad för sommaren. Y-bommarna är ilagda, vatten och el fungerar liksom
säkerhetsanordningar som stegar och brandsläckare m.m.
Arbete pågår med att tillskapa fler hamnplatser då efterfrågan på sådana är stor. Uthyrningen av
platser i andra hand fungerar och gör att ett trettiotal av de medlemmar som står i kö för en plats
kan erbjudas sådan, om än temporärt.
Det kombinerade förrådet/anslagstavlan är under uppbyggnad, medan den planerade
anläggningen med bland annat dusch, toalett och tvättmaskin får skjutas på framtiden då den inte
kan uppföras där det först var tänkt. Annan plats är tänkbar och det arbetet är nu på
planeringsstadiet.
Norsholmen
Styrelsen har stängt bastun och flyttat den för att minska risken för smittspridning av
Corona/covid-19. Denna åtgärd är väl förankrad inom båtbranschen där det inte finns möjlighet
att ta ansvar för social distans, renhållning och desinfektion.
Vårens arbetsdag, barnens dag och midsommarfirande har ställts in med anledning av den
pågående pandemin.
De planerade reparationerna av brygga och klubbstuga skjuts upp tills vidare.
Varvet
Varvscheferna hälsar att allt arbete har genomförts på ett skickligt och säkert sätt av samtliga
funktionärer och att samtliga respekterade att hålla social distans.
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Expeditionen
Expeditionen har öppnat för säsongen, dock är det för närvarande enbart bokade tider för besök,
utlämning av taggar och nycklar prioriteras. Det är ett stort tryck på dessa tider och det blir
fullbokat snabbt.
Övriga ärenden hanteras via epost till kansliet@ums.se
De regler som satts upp för att kunna ha expeditionen öppen måste följas.
Översyn av it-miljö är påbörjad och en bättre uppkoppling mot nätet har ordnats.
Racing och Ungdomsverksamhet
Ungdomsverksamheten och dess aktiviteter är just nu pausad på grund av det rådande läget med
Covid-19. Gustaf har, tillsammans med Medborgarskolan, börjat planera för en navigeringsutbildning som kommer att börja tas upp igen när allt har lugnat sig. En lämplig lokal med plats
för en båt söks till verksamheten.
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