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Styrelse 
UMS styrelse har sedan årsmötet 2018-02-27 haft följande sammansättning: 

Johan Lindén, ordförande 
Sören Apell, vice ordförande 
Janne Stegrell, kassör 
Jan Lundeen, sekreterare 
Anna Bergström, ledamot, vice kassör, utbildningsansvarig  
Lennart Nilsson, ledamot, vice sekreterare, ansvar för miljö, webb, facebook  
Stefan Nordin, ledamot, säkerhetsansvarig 
Johnny Gustavsson, suppleant 
David Jonegård, suppleant 

 

Under verksamhetsåret 2018  har UMS haft ett årsmöte och två medlemsmöten. Denna 
styrelsen har fram till årsmötet 2019 genomfört 13 protokollförda möten varav ett 
konstituerande samt ett budgetmöte. Förutom vid konstituerande mötet har 
verksamhetsföreträdarna varit adjungerande. Utöver detta har de olika verksamheterna 
genomfört egna möten. 

Varvsflytten som genomfördes med en särskild projektgrupp krävde därutöver många möten 
för planering och uppföljning då det fanns en särskild tidspress från kommunen. Tyvärr 
kommer ytterligare varvsflytt att krävas då UMS är uppsagda från båda varvsplatserna from 
2020 med eventuellt förlängning med 1år i taget. I skrivande stund har vi en dialog med 
kommunen, ESK, Fyris med förslag om ett nytt varv vid spolplattorna vid Kungsängsbron. 
Beräknad tid för eventuell flytt ligger ca 3-5år framåt då med beslut och godkännade. 

Mycket arbete har lagts ner på varvet men även annan verksamhet har naturligtvis 
genomförts. Glädjande är att allt fler vill bli medlem och ha båtplats på UMS och vi har kö till 
båtplatser, fördelningen mellan bryggorna är lika stor för yttre som för inre bryggorna Hur 
lång kötiden blir beror på flera variabler, bl a hur många medlemmar som lämnar klubben 
och vilken storlek som behövs. Mindre båtar är lättare att placera än större. Tyvärr är många 
båtplatser betalda men tomma vilket vi nu ser över för att kunna erbjuda platser till 
medlemmar som har stått länge i kö. 

Under våren genomfördes en renovering av hamnplan och områden runt servicebryggan 
iordningställdes för att en mobil sjömack skulle kunna placeras där. UMS och leverantören 
erhöll godkännande från myndigheterna avseende miljö och säkerhet för detta, vilket gjorde 
att en mycket uppskattad och efterlängtad mack blev tillgänglig. Styrelsen beslutade i och 
med detta att ingen dunktankning får ske vid båtplatsen utan endast får genomföras vid 
macken där skyddssanordning finns.  

UMS är en ideell förening. Ju fler som engagerar sig, hjälper varandra, kommer med nya 
idéer och förslag för att utveckla båtklubben och hjälpa till med det vardagliga arbetet desto 
bättre blir vi. 

Antalet medlemmar i UMS har under året ökat med 29 st. (75 inträden 0ch 49 utträden.) 

Ekonomin i UMS är god vilket skapar förutsättning och handlingsfrihet för framtida 
utveckling. 

 

Johan Lindén, ordförande   
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Verksamhet  

Ekonomi 
Säsongen 2018 har fungerat bra när det gäller ekonomin i klubben. Arbetet har utförts av 
kassör och vice kassör som fördelat göromålen mellan sig på ett bra sätt. 

Resultatet följde enligt plan fram till september då klubben var tvungen att lägga betydligt 
större medel, mot budgeterat, på att färdigställa varvet inför båtupptagning. Det medför att 
resultatet för båtklubben hamnar betydligt lägre mot det budgeterade resultatet, 415 tkr 
(1100 tkr) efter avskrivningar. 

UMS är ekonomiskt starkt med likvida medel på 2,3 miljoner och har ingen skuld. 

Medlemsantalet var vid årsskiftet 1216 personer inklusive familjemedlemmar. 

Klubbens ambitiösa plan för 2018 visade sig vara för stor med bristande verkställighet. 
Förklaring är dels att arbetet med planering och genomförande av varvsflytt slukat mycket 
tid, dels att verksamhetsföreträdare är ovana på sina uppdrag.  

Budgetarbetet genomfördes som vanligt i oktober med början att de fyra 
verksamhetsområdena (kostnadsställen), Expedition, Hamn, Varv och Norsholmen 
presenterade verksametens behov för 2019. Styrelsen fastställde därefter ett budgetförslag 
som presenterades för och accepterades av UMS Höstmöte i november. Årsmötet i februari 
har att fastställa bdget 2019. Den nya budgeten kan därefter verkställas. 

Deklarationen för 2018 kommer att lämnas till skatteverket vecka 10 2019. 

Tack för ett fint år. 

Janne Stegrell, kassör 

Anna Bergström, vice kassör 

 

Miljö 
UMS har som ambition att verka för en hållbar, resurssnål och miljöanpassad verksamhet. 

Målet är ett hav och insjöar i god balans och en levande kust och skärgård. 

Styrelsen värnar om ett fruktsamt samarbete med kommunen och andra organisationer i 
miljöfrågor och ser som sin uppgift att informera medlemmarna om utvecklingen på 
miljöområdet. 

Medlemmarna är å sin sida skyldiga att informera sig om och följa klubbens miljöregler. 
Brott mot miljöreglerna kan leda till uteslutning. 

För att säkerställa att miljöfrågorna står i fokus har UMS utsett ett särskilt miljöombud. 
Miljöombudet bevakar utredningar och lagstiftningsarbete som rör miljöfrågor och 
kontrollerar att klubben och dess medlemmar följer de lagar och regler som redan finns. 

Lennart Nilsson, miljöansvarig 
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Hamnen 
Säsongen för UMS hamn 2018 har fungerat bra. Vi startade våren med iläggning av y-
bommar och att arbetsbåten Kalle lyftes i. 
Hamnen är en arrendelösning mellan UA kommun och UMS sedan år 1916. Detta gör att 
skadefåglar ska hanteras av kommunen som markägare. Resultatet av årets avskjutningar 
har varit över förväntan vilket kan ses på de yttre bryggorna som inte längre har mängd av 
fågelfekalier. 
Byggnationen av B-bryggan är blev, förutom elen, klar till iläggning. Arbetet hade gått fortare 
om fler medlemmar slutit upp på arbetsdagarna och slitit. Stort tack till er som kom och 
trotsade regn/snö och blåst. 
Arbetet med att bygga om bryggan vid pergolan samt flytt och utbyte av septikanläggningen 
hann vi tyvärr inte genomföra under året utan arbetet flyttas till nästa år.  
 
Nu måste det tas nya tag så allt blir klart till säsongen börjar. 
 
Efter åsknedslag i klubbhuset sommaren 2018 fungerar inte det elektroniska passersystemet 
som tidigare utan vi fick snabbt införa kombinationslås på grinden och klubbnyckel till 
klubbhuset.  
Vi är ca 1200 medlemmar. Tveka inte att ringa eller maila in det du ser gällande skada, fel 
eller annat du undrar över. 
Ett stort tack till Sjöräddningssällskapet från klubben. Ni gör ett kanonjobb och vi känner oss 
trygga med er i hamnen.   
 
Tack för ett bra år. 
 
Benny Bohlin, hamnkapten 
Per Mohlin, vice hamnkapten 
 

Varvet 
Verksamheten vid varvet har under 2018 präglats av att vi tvingats flytta det så kallade Stora 
varvet till den plats där det nu är beläget, cirka 200 meter öster om sjö- och 
torrsättningsplatsen vid Fyrisån. Det lilla varvet, den så kallade Oljedepån, har inte berörts 
av flytten. Arrendeavtalet med Uppsala kommun blev klart först i maj månad vilket 
försvårade planeringen av det nya varvet gällande bland annat el, vatten, stängsel, 
markarbeten och kanske främst investeringar i den maskinpark som erfordrades för sjö- och 
torrsättning. Till detta kom ett omfattande administrativt arbete med avtalsskrivning för 
varje varvsliggare. 

Vid torrsättningen i slutet av september var dock det mesta på plats och båtarna kom upp i 
enlighet med vad som planerats. Vi lärde oss mycket av torrsättningen och framför allt 
gällande behovet och hanteringen av de maskiner vi investerat i och förhoppningsvis kan vi 
dra nytta av det inför sjösättningen våren 2019.  

Varvsledningen vill tacka samtliga som arbetat vid och med varvet under 2018 samt alla ni 
varvsliggare som visat tålamod och förståelse för flyttprocessen. 

Åke Pettersson, varvschef 
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Norsholmen 
Vid vårens och höstens städdagar deltog ett stort antal aktiva medlemmar som 
iordningställde Norsholmen. Utan er skulle inte holmen vara vad den är idag. Som alltid 
bjöds det på lunch vid båda tillfällena.  

Arbetet med ombyggnad av den stora bryggan är färdigställd.   

Bastun har även i år varit mycket använd. Både under sommaren då den ligger vid holmen 
men även vintertid då den ligger i UMS hamn.  

Midsommarafton och Kräftskivan på holmen var mycket trevliga dagar där ett 60-tal 
medlemmar deltog med liv och lust för att hålla traditionerna vid liv.  

Ett nytt elverk har köpts in till Norsholmen.   

Ulf Karlsson, intendent 

 

Expeditionen 
Under 2018 har expeditionen varit bemannad med två medlemmar plus stödpersoner under 
öppettiderna onsdagar 18.30 - 20.00, perioden 7 mars - 24 oktober, med sommarstängning 
under semesterperioden 11juli - 7 augusti. I början av säsongen kunde det vara lite lång 
väntan för medlemmarna men i övrigt har det fungerat bra.  
En informationsträff som hölls innan expeditionen öppnades i mars, tillsammans med 
genomgång av den lathund som utarbetats, gav tillräckliga kunskaper för att utföra 
arbetsuppgifterna. Det personella stöd från erfarna medlemmar som funnits vid varje tillfälle 
har varit till stor nytta.. 
Medarbetarna vid expeditionen framhåller att it-systemen för medlemshantering kan 
upplevas irriterande långsamt då datatrafiken till klubbhuset är begränsad. Styrelsen har 
undersökt möjlighet till fiber men kan inte försvara kostnaden för fiberuppkoppling. 

Tommy Andersson, expeditionsansvarig 
 

Utbildningsverksamhet  
Under våren hölls en utbildning i VHF/SRC i klubblokalen i samarbete med 
Medborgarskolan. Kursen hade 13 deltagare varav 11 nu har certifikat. 

Den 3 september anordnades en bussresa till Gustavsberg och den flytande båtmässan “Allt 
för sjön”. 27 resenären hade en lyckad dag bland båtar och tillbehör. 

 

Anna Bergström, utbildningsavsvarig 


