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Styrelse
UMS styrelse har sedan årsmötet 2019-02-26 haft följande sammansättning:
Johan Lindén, ordförande
Janne Stegrell, kassör, vice ordförande
Sören Apell, ledamot
Jan Lundeen, sekreterare
Anna Bergström, ledamot, vice kassör
Lennart Nilsson, ledamot, webb, facebook, vice sekreterare
Jimmy Pettersson, ledamot, utbildningsansvarig
Ulrika Mohlin, suppleant
Niklas Ågren, suppleant, säkerhetsansvarig
Under verksamhetsåret 2019 har UMS haft ett årsmöte och två medlemsmöten. Styrelsen
har fram till årsmötet 2020 genomfört 12 protokollförda möten varav ett kostituerande och
ett budgetmöte. Förutom vid det kostituerande mötet och ett styrelsemöte har
verksamhetsföreträdarna varit adjungerande. Utöver detta har de olika verksamheterna
genomfört egna möten.

Ordförande har ordet
Ett verksamhetsår går fort men när jag summerar året så tycker jag att vi inom sällskapet fått
mycket uträttat även om man alltid vill göra mer. Under vår, höst och vinter arbetar vi aktivt
med planering och aktiviteter för att öka sammanhållningen i klubben. I mitten av sommaren
hölls en kick-off dag på UMS med vår nya ungdomsverksamhet där alla kunde träffa Gustaf
Thulin, som håller i ungdoms- och båtracingverksamheten och alla medlemmar var inbjudna
och hade möjlighet att prova på.
Framtidsgruppen är skapad under året och hade sitt första möte den 3 juli och ska arbeta
utifrån huvudrubrikerna.


UMS externa verksamhet och åtaganden. Ansvarig är Johan Lindén.



UMS internt. Ansvariga är Jan Stegrell och Tommy Andersson.



Trender och externa aktörer som påverkar båtlivet. Ansvarig är Sören Apell.

Varvsfrågan är en pågående diskussion med kommun och berörda politiker och vi har
tillsammans med ESK, FSS haft ett möte i våras där förslag till arrendeavtal och ett nytt varv
diskuterats. Det är viktigt att klarlägga våra förutsättningar för framtiden. UMS avtal
gällande vårt nya varv går ut 2020, men i skrivande stund så har vi fått besked att vi kommer
vara kvar på denna plats med samma förutsättningar som tidigare och det kommer då löpa
på 1 år i taget. Det nya varvet, eventuellt vid spolplattorna vid Kungsängsbron, ligger minst 35 år fram i tiden med beslut och godkännande. Mycket arbete har lagts ner på varvet och
även ett bygge av en ny båttrailer som nu var i full drift vid torrsättning.
I hamnen har också mycket viktigt arbete gjorts tillsammans med medlemmar med
renovering av bryggor, en ny septitömningsstation, målning av klubbhuset samt en rejäl
renovering av hamnplanen.
Inför säsongen 2020 kommer vår sjömack att vara öppen och tillgänglig med nya tillstånd.
Styrelsen har tillsammans med leverantören arbetat intensivt för att få detta klart och kan
därigenom säkerställa en miljömässigt bra hantering av drivmedel för medlemmarna.
Norsholmen är ett populärt utflyktsmål för såväl medlemmar samt gästande båtar. Den
obligatoriskt vår- och höststädning har genomförts och som vanligt sker det varje säsong
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förutom sedvanligt underhåll av bryggor samt byggnader. Även här har vi ansvarskännande
kommitté sett till att saker och ting blir gjort med hjälp av sällskapets medlemmar.
Ekonomin i sällskapet är stabil men är dock känslig för oförutsedda händelser och ökande
kostnader. Eftersom sällskapets anläggningar i behöver underhållas och förnyas under de
kommande åren har styrelsen för avsikt att varje år avsätta medel i en reservfond för
framtida underhåll.
UMS är en ideell förening. Ju fler som engagerar sig och hjälper till, kommer med nya idéer
och förslag för att utveckla båtklubben, desto bättre blir vi.
Antalet medlemmar i UMS är knappt 1100 st och har under året minskat med 157 st. (72
inträden 0ch 229 utträden.)
Information om UMS verksamhet är att besöka hemsidan som uppdateras löpande.
Johan Lindén, ordförande

Verksamhet
Ekonomi
Ekonomi
Säsongen 2019 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 för båtklubben hamnar betydligt lägre mot det budgeterade resultatet, -202 tkr
(226 tkr) efter avskrivningar. Resultatförändringen beror på större direktavskrivning än
planerat.
UMS är ekonomiskt starkt med likvida medel på 2,6 miljoner och har ingen skuld.
Klubbens plan för 2019 visade sig vara lite för omfattande och kunde av olika orsaker inte
genomföras fullt ut.
Budgetarbetet genomfördes som vanligt i oktober med början att de fem
verksamhetsområdena (kostnadsställen), Expedition, Hamn, Varv, Norsholmen och Ungdom
och tävling presenterade verksamhetens behov för 2020. Styrelsen fastställde därefter ett
budgetförslag som presenterades för och accepterades av UMS Höstmöte i november.
Årsmötet i februari har att fastställa budget 2020. Den nya budgeten kan därefter verkställas.
Deklarationen för 2019 kommer att lämnas till skatteverket vecka 10 2020.
Tack för ett fint år.
Janne Stegrell, kassör
Anna Bergström, vice kassör
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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.
Per Mohlin, miljöansvarig

Hamnen
Säsongen för UMS hamn 2019 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. I och med det ligger ansvaret
för att minimera skador från fåglar på kommunen. Resultatet av årets arbete hjälpte inte så
mycket, utan flera medlemmar har haft mycket problem med fågelfekalier. UMS kommer att
jobba fram ett bättre system för 2020.
Byggnationen av pergolabryggan blev mycket fin. Stort tack till er som hjälpt till med nya
pergolabryggan och anslutning till G-bryggan.
P.g.a av den höga vattennivån har G-bryggan lyft upp nya spången mellan G och pergola,
ramp ligger i luften och bjälkar har släppt ifrån bärlinor. Reperation måste göras när vattnet
sjunkit undan.
Vi vill ge ett tack till sjöräddarna från klubben som gör ett kanonjobb och skapar trygghet för
alla medlemmar i hamnen.
Vi är ca 1100 medlemmar så tveka inte att ringa eller maila in det du ser gällande skada, fel
eller annat du undrar över. Nu måste det tas nya tag så den blir klar till säsongen börjar.
Tack för ett bra år!
Hamnkapten Benny Bohlin
Vice hamnkapten Per Mohlin

Varvet
Efter flytten av stora varvet 2018 har arbetet med att driva UMS varv hittat normala rutiner.
Sjösättningen av båtar fungerade tillfredsställande liksom underhåll och städning. Också
torrsättningen fungerade väl även om det var tråkigt att konstatera att några båtägare inte
hade utrustningen i ordning, något som medförde tidsspillan och ökade kostnader.
Då torrsättningen var avslutad kontrollerades samtliga uthyrda platser och de fel i
aviseringen gällande platsstorlek som konstaterades rättades till.
Den till torrsättningen färdigställda boggievagnen fungerade tillfredsställande även om några
förbättringspunkter observerades. Till sjösättningen 2020 ska vagnen utrustas med ett
spännband för ökad stabilitet. Vidare ska draget ändras något för bättre manöverbarhet.
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Under hösten konstaterades att marken på stora varvets nordöstra del inte dränerades från
vatten på ett tillfredsställande sätt. Detta ska åtgärdas efter sjösättningen 2020.
Varvsledningen vill tacka samtliga som arbetat vid och med varvet under 2019 samt alla ni
varvsliggare som varit behjälpliga vid städdagar och andra arbetsuppgifter som krävt ert
deltagande.
Åke Pettersson, varvschef
Ulf Karlsson, vice varvschef

Norsholmen
Först vill jag tacka alla som har besökt Norsholmen under denna säsong.
Besöksfrekvens har ökat även i år och utsmyckning med blommor samt anläggning av en
kryddträdgård har uppskattats. Till årets säsong införskaffades ett antal solsängar och en
pergola till bryggan som använts mycket frekvent av medlemmarna.
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.
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 60tal
medlemmar deltog med liv och lust att hålla traditionerna vid liv.
Under hösten genomfördes en provtagning av vattnet från vår vattenpump. Resultatet visade
att vattnet var otjänligt så därför monterades pumpen ned och kommer inte att sättas upp
igen.
Per Granell, intendent
Lennart Nilsson, vice intendent

Expeditionen
Expeditionen har under 2019 haft öppet onsdagskvällar från början på april fram till mitten
på oktober med ett uppehåll under juli månad. Under dessa kvällar har expeditionen
bemannats av 8st medlemmar vilka har hjälpt övriga medlemmar samt även presumtiva
medlemmar genom att lösa och besvara medlemsfrågor och medlemsärenden, hantera
nycklar och taggar samt även vara vårt ansikte utåt. Antalet medlemmar som kommit och
besökt de olika kvällarna har varierat, dock så är det april och maj samt augusti som är de
månader som det är flest besökare.
Utöver att hantera de vanliga medlemsfrågorna så fick expeditionen under 2019 ansvaret att
dela ut taggar till det nya passagesystemet. Dessa utlämningar skedde inledningsvis under
april och maj månad på separata fristående tider för att sedan ske under ordinarie
expeditionstid. Arbetet med denna utlämning har inneburit en stor arbetsbelastning, det är
ett stort antal arbetstimmar som har utförts av expeditionsmedlemmar under 2019.
Under året så har även ett arbete med att städa ur expedition och expeditionsförrådet utförts
för att frigöra plats samt förändra utformningen utav arbetsplatser inne på expeditionen så
det blir mer arbetsytor samt att få en översikt i förrådet.
Ett stort tack till de medlemmar som arbetat och bemannat expeditionen under 2019, nu ser
vi fram emot säsong 2020.
Peter Blixt, expeditionschef
Lars Blanksvärd, vice expeditionschef
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Ungdoms- och tävlingsverksamhet
UMS startade upp Ungdoms och Racingverksamheten och under våren jobbade
verksamhetsansvarige (Gustaf Thulin) med att ta fram en plan för 2019.
För att UMS ska kunna deltaga i tävlingsverksamhet har klubben nu anslutits till
Riksidrottsförbunden via SVERA, Svenska Racerbåtförbundet.
På Öppenhamnsdagen den 10/6 ställdes det ut två stycken tävlingsbåtar, en ungdoms- och en
Offshorebåt för att visa exempel på båtar. Verksamhetsansvarig var på plats och berättade
om sporten. I slutet på augusti hade UMS en prova på dag där medlemmar i klubben fick
testa att åka med i tävlingsbåtar. Vi hade lånat in, tre båtar som körde och två som visades
upp på land, från Sweden boat racing club och Öregrunds bårracing klubb. Detta var lyckat
och mycket uppskattat!
Gustaf har under säsongen 2019 tävlat under UMS flagga och berättat om klubben på
tävlingar och möten vad UMS har för plan för framtiden och har fått bra respons från andra
inom sporten.
Gustaf Thulin, ungdoms- & tävlingsansvarig

