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Verksamhetsidé
UPSALA MOTORBÅTSÄLLSKAP (UMS) har till ändamål att:


tillvarata medlemmarnas intresse för att bedriva båtsport samt vara en mötesplats för
båtintresserade



genom utbildningsverksamhet verka för att utveckla medlemmarnas kunskaper om
sjösäkerhet och gott sjömanskap



genom ungdomsverksamhet utveckla ungdomars intresse för och kunskaper om
båtsport och sjösäkerhet



genom samverkan mellan medlemmarna, tillhandahålla säker hamnplats samt att
säkerställa att torrsättning, vinterförvaring och sjösättning sker på ett betryggande
sätt



skapa sådana förhållanden att klubbens hamn och varvsverksamhet förblir långsiktigt
hållbara



på sällskapets klubbholme – Norsholmen – ge medlemmarna och gästande
båtbesättningar möjlighet till friluftsliv och rekreation



driva sällskapets verksamhet på ett effektivt sätt genom att ta tillvara medlemmarnas
gemensamma arbetsinsatser

Ordförande har ordet
Vision - En båtklubb för alla
Vi är en väl fungerande klubb i ständig utveckling med aktiva och engagerade medlemmar. Vi
har en god gemensam samvaro för alla generationer med ett stort antal aktiviteter, framför
allt till sjöss, men även vid våra klubbanläggningar.

Syftet med vår verksamhetsplan är att:


skapa stabilitet och struktur för klubbens utveckling



genom tydliga mål ge möjlighet till uppföljning för styrelse och verksamhet.



tillhandahålla ett dokument som kan användas som introduktion för nya funktionärer
och medlemmar, samt vara ett hjälpmedel för valberedningen.

Vår klubb
UMS är en stor båtklubb med i drygt 1200 medlemmar. Styrelsen kommer aktivt att arbeta
för att förbättra kommunikationen och för att skapa en kultur där så många medlemmar som
möjligt tar del i klubbens olika aktiviteter och också tar initiativ till nya sådana. Klubbens
verksamhetsplan utvecklas och revideras fortlöpande.
UMS kommer under 2019 att fokusera på att utveckla och dokumentera arbetsrutiner för
verksamhetens skötsel.
Styrelsen kommer att starta en Framtidsgrupp som ska ta fram förslag till hur UMS ska
hantera frågor som klubbens storlek, framtiden för hamn och varv och utveckling av
Norsholmen. Dessutom ska gruppen utvärdera sällskapets organisation och ledning.
Framtidsgruppen ska även arbeta med att starta en ungdomsverksamhet i UMS.

Johan Lindén, ordförande
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Ledning och organisation
UMS arbete med utveckling av ledning och organisation ska sträva efter att nå årsmötets
önskemål.
Styrelsen kommer att organisera verksamheten på följande sätt:


Expedition, varv, hamn och Norsholmen leds av verksamhetsansvarig och biträds av
en vice. Dessutom utses en fastighetsansvarig för hamnen.



Inom styrelsen utses säkerhetsansvarig, IT-ansvarig med ansvar för IT-säkerhet,
webb-, Facebook- och personuppgiftsansvarig.

Ekonomi
Under kassör och vice kassörens ledning kommer det löpande arbetet av budget och inkomna
fakturor att hanteras något förändrat mot föregående år genom att verksamhetsföreträdarna
ges större ansvar. Följande arbetsordning gäller:
1. Budget för året beslutas på årsmötet efter förslag från styrelsen.
2. Styrelsen godkänner attestordning
3. Varje verksamhetsföreträdare skriver under attestordningen och ansvarar därmed för
sin del av budget.
4. Vid avvikelse från budget informeras styrelsen genom att sekreteraren kontaktas
skriftligen. Inga åtgärder eller beslut utanför budgetramen får tas innan styrelsen
godkänt åtgärden.
5. Verksamhetsföreträdarna attestera leverantörsfakturor.
6. Kassör hämtar attesterade fakturor veckovis från sitt postfack.

Avgifter 2019
kronor
Inträdesavgift
Medlemsavgift medlem
Familjemedlemskap
Aktivitetsavgift (Upp till 10 timmar dvs. 100 kr/tim)
Rabatt ständig medlem
Båtplatsavgift (kronor per bryggmeter)+generellt påslag
Vattenscooter på anvisad plats
Depositionsavgift för nyckel
Extra Key-card (kort till hamnen)
Utebliven arbetsplikt
Kranlyft vid varvet, per lyft
Varvshyra sommar/vinter (platsens kvadratmeter)
x
Nyttjande av el under vintern (6 ampere säkring)
Elavgift per månad i hamnen sommartid
Om båt kvarligger i hamn vid Y-bomsupptagningen
Gäst-bryggplats Norsholmen, icke medlem
Gäststuga Norsholmen / dygn

1000
600
200
990
-300
500 + 500
1500
500
100
3000
900
65
500
220
3000
100
150
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Verksamhet
Hamnen
UMS ska ha en säker och ändamålsenlig hamn med bra service och stor trivsel så att
medlemmar gärna dröjer sig kvar för umgänge vilket ger förutsättning för ökad trivsel i
klubben.
En aktivitetsplan kommer att anslås i klubbrummet där man kan se vilka aktiviteter (jobb)
som kommer att göras och när de kommer att ske.
Funderar du på större båt? Hör med klubben OM och NÄR det kan finnas en större plats, det
är ont om dessa.
Vi är ca 1200 medlemmar tveka inte att ringa eller maila in det du ser gällande skada, fel
eller annat du undrar över.
Projekt 1

Ombyggnad brygga

Bryggan vid pergolan är i dåligt skick och måste renoveras.
Plan

Hamnkapenerna införskaffar material och planerar arbetet för att sedan sammankalla
medlemmar för genomförandet.
Arbetet beräknas vara klart till hamnöppning 2019.
Budget

200 000 kr
Projekt 2

Toatömning

Nuvarande lösning fungerar inte tillfredsställande utan måste ersättas med en ny lösning då
det under 2018 varit allför många driftstörningar.
Plan

Den nya anläggningen kommer att flyttas till B-C-bryggan, där flaggstången finns då det där
finns ett fundament. Det medför att det blir en kortare och rakare ledningsdragning för
anslutning till avloppet.
Hamnkaptenerna tar fram förslag till lösningen och upphandlar anläggning med material
och planerar arbetet för att sedan sammankalla medlemmar för genomförandet.
Arbetet beräknas vara klart till hamnöppning 2019.
Budget

200 000 kr
Projekt 3

Utbyte låssystem

Efter åsknedslag i klubbhuset sommaren 2018 fungerar inte det elektroniska passersystemet.
Plan

Hamnkaptener tillsammans med fastighetsansvarig tar fram förslag och presenterar för
styrelsen. Efter beslut om det förslag som bedöms bäst för UMS upphandlas och installeras
det.
Arbetet beräknas vara klart till hamnöppning 2019.
Budget

250 000 kr
Projekt 4

Nybyggnad av dusch med toalett i klubbhuset

Bakgrund
Idag finns det ingen duschmöjlighet i klubbhuset vilket har efterfrågats av många
medlemmar. Styrelsen har därför beslutat att bygga om förråd till duschrum med toalett. Det
påverkar även expeditionslokalen något.
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Plan
Fastighetsansvarig och hamnkaptener tar in offerter och presenterar prioriterat förslag för
styrelsen.
Arbetet beräknas färdigt till hamnöppning våren 2019.
Budget
250 000 kr

Varvet
UMS ska erbjuda medlemmarna ett miljömässigt säkert och väl fungerande varv där
torrläggning och sjösättning sker på ett säkert sätt.
Under året behövs inte samma omfattande arbetsinsatser som föregående år för att
säkerställa varvsfunktionen då det nu finns rutiner att följa. Det kommer däremot att krävas
mycket arbete att tillsammans med övriga båtklubbar komma överens med Uppsala kommun
om en ny placering av ett nytt gemensamt varvsområde. UMS kommer i samband med detta
sträva efter att få tillgodoräknas värdet av extra kostnader för markförbättringen som varit
nödvändiga att göra.
Projekt 1

Nybyggnad båtvagn

För att ytterligare effektivisera torr- resp sjösättning behövs en ny båtvagn till klubbens
dragbil.
Plan

Varvschef upphandlar tjänsten.
Arbetet beräknas vara klart till sjösättning våren 2019.
Budget

200 000 kr

Norsholmen
Genom UMS klubbholme ska medlemmarna erbjudas möjlighet till rekreation och aktivt
friluftsliv för hela familjen. Det ska ske genom att hålla området rent och snyggt. Intendenten
anordnar städdagar vår och höst för detta. Vi ska även arbeta med att påminna om att alla
besökare har ansvar för trivsel och säkerhet, inte minst brandsäkerhet, genom att ta fram
tydligare skyltning.
Medlemmarna kommer även i år kunna fira midsommar på Norsholmen.
Projekt 1

Reparation brygga

Bryggan längst in i hamnen är i dåligt skick och måste renoveras.
Plan

Intendenten införskaffar material och planerar arbetet för att sedan sammankalla
medlemmar för genomförandet.
Arbetet beräknas vara klart till midsommar.
Budget

60 000 kr
Projekt 2

Belysning

För att öka trivsel och säkerhet behövs belysning på toaletterna och på stigen till bryggan.
Plan

Lösning planeras att genomföra med solceller med batteribackup. Intendenten tar fram
förslag till lösningen, införskaffar material och planerar arbetet för att sedan sammankalla
medlemmar för genomförandet.
Arbetet beräknas vara klart till sensommar 2019.
Budget

50 000 kr
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Utbyte elverk

Nuvarande elverk är uttjänt och måste ersättas.
Plan

UMS har redan införskaffat ett nytt elverk som endast ska fraktas till Norshomen och
monteras. Intendenten ansvarar för planläggning av arbetet med demontering och
bortforsling av det gamla elverket och driftsättning av det nya.
Arbetet beräknas vara klart till sensommar 2019.

Expeditionen
UMS har ambitionen att öka service till medlemmarna genom att öka öppettider och
omorganisera expeditionsarbetet till säsongen 2019. Expeditionen ska verka för att vara ett
administrativt stöd till de operativa verksamheterna i klubben.
Organisation
Arbetet delas in i följande funktionsområden:
 Expeditionstjänst
o Bemannas av 8-9 medlemmar som under högsäsong parvis betjänar
expeditionen. Under lågsäsong, främst efter 30 september, räcker det med att
en medlem betjänar expeditionen.


Hamn- och varvsköer
o Hanteras av 2-3 medlemmar knutna till expeditionen.



Utbildning
o Två medlemmar ska ansvara för löpande utbildning av de medlemmar som
har arbetsuppgifter knutna till expeditionen.
o



Kurs i Bas-K som leds av representant från Båtunionen planeras hållas i
klubblokalen innan expeditionen öppnar onsdag den 6 mars 2019.

Fastighet och klubblokal
o Hanteras av fastighetsansvarig.

Utbildnings- och ungdomsverksamhet
UMS kommer under 2019 att starta upp ungdomsarbete med att engagera en
ungdomsansvarig. Möjlighet för ungdomar att få ett rikt båt-och friluftsliv samt att genomgå
en förarintygskurs. Mer information kommer från framtidsgruppen.
Under året kommer det bl a att hållas en kurs för Förarbevis i samarbete med
Medborgarskolan. Planen är också att hålla en kurs i elsäkerhet och i brandsäkerhet.
Finns det önskemål ordnar vi även 2019 en bussresa till Gustavsberg.

