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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 sjömansskap



tilhandahålla säker hamplats samt säkerställa att torrsättning,
vinterförvaring och sjösättning sker säkert och miljömässigt korrekt



ge medlemmarna möjlighet till friluftliv och rekreation på Norsholmen

Ordförande har ordet
Vår vision -”En båtklubb för alla”.
UMS 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 utbud av
aktiviteter vid våra klubbanläggningar
Syftet med denna verksamhetsplan är att:




Skapa stabilitet och struktur för klubbens utveckling.
Genom tydliga mål ge möjlighet till uppföljning för styrelse och
verksamhetsansvariga.
Tillhandahålla ett dokument som ger tydlig information till medlemmarna om vilka
arbeten som planeras för kommande säsong.

UMS är en stor båtklubb med 1251 medlemmar (varav familjemedlemmar 373 st). 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 2021 att fokusera på att utveckla och dokumentera arbetsrutiner för
verksamhetens skötsel samt säkerställa att klubben följer GDPR-direktivet (dataskydd).
Styrelsen har bildat 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.
Norsholmen
Vi kommer att fortsätta med att öka upprustningen av klubbstugan där en altan kommer att
byggas och renovering av fönsterkarmar kommer att ske under året. Arbetet kommer att
utföras delvis av medlemmar men även genom beställningsjobb.
Hamnen
Ingen välfungerande hamn utan ständiga arbetsinsatser och löpande underhåll. Budgeten för
hamnen 2021 är renovering och översyn av el på bryggor, fågelskydd, byggnation av
duschrum samt tvättmöjligheter och nytt hamnkontor.
Varvet
Miljöarbetet inom UMS fortsätter med kontakter och diskussioner med kommunen,
myndigheter, olika intresseorganisationer, färgfabrikanter etc. Det övergripande syftet är
naturligtvis att försöka hålla våra hav och insjöar friska. Informationen förändras i takt med
att ny kunskap, nya produkter och nya möjligheter att minska miljöpåverkan blir kända och
praktiskt användbara. Vi har en positiv och kontinuerlig dialog med Uppsala kommun. Fr o
m hösten 2020 får inga båtar torrsättas som är målade med biocidfärg. Båtar som inte är
målade eller använder biocidfrifärg får tvätta sina båtar på vanligt sätt.

Upsala Motorbåtsällskap

Verksamhetsplan 2021

Datum

Ver

Sidor

2021-01-30

1

3 av 8

Ungdoms- och tävlingsverksamhet
UMS kommer under 2021 att fortsätta att bygga upp verksamheten med juniorer som
kommer att ledas av ungdomsansvarig som ger möjlighet för ungdomar att få ett rikt båt- och
friluftsliv samt att genomgå förarintygskurs och andra utbildningar.
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, Norsholmen och ungdom och tävling som 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 och facebook och personuppgiftsansvarig.



Inom UMS behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till
att hålla ordning i medlemsregister. Det finns särskilda regler för hur
personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 trädde
den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft, vilket gjorde att kraven förändrades
mot den tidigare gällande personuppgiftslagen (PUL). UMS följer lagar och
förordningar i dessa frågor och har tagit extern juridisk hjälp i arbetet.

Johan Lindén, ordförande

Avgifter 2021
Inträdesavgift
Medlemsavgift
Familjemedlemskap
Aktivitetsavgift (Upp till 10 timmar dvs. 100 kr/tim avräknas från nästa års avgift)
Rabatt ständig medlem
Båtplatsavgift (kronor per bryggmeter)+generellt påslag
Vattenscooter på anvisad plats
Depositionsavgift för nyckel
Låstagg till hamnen
Utebliven arbetsplikt
Kranlyft vid varvet, per lyft
Utebliven märkning av båt och utrustning (hamn och varv)
Varvshyra sommar/vinter (platsens kvadratmeter) x
Nyttjande av el under vintern (6 amperesäkring)**
Elavgift per månad i hamnen sommartid
Om båt kvarligger i hamn vid Y-bomsupptagningen*
Gäst-bryggplats Norsholmen, icke medlem
Gäststuga Norsholmen / dygn

kronor
1000
300
200
990
-300
500 + 500
1500
500
100
3000
900
700
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 arbeten som
kommer utföras och när detta 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.

Projekt 1

Byte av fasadskåp och ny ledning från vattenfall

Bakgrund
UMS måste säkerställa elsäkerheten och att det finns tillräcklig elkapacitet i hamnen.
Plan

Hamnkaptenen upphandlar tjänsten från elfirma.
Verksamhetsansvarig anslår aktivitetsplan i klubbhuset med information om när arbetet
beräknas vara klart.
Budget

120 000 kr

Projekt 2

Fågelskydd

Bakgrund
Många medlemmar upplever stora problem med att fekalier från fåglar som förstör båtar och
begränsar möjlighet till att uppleva ett positivt båtliv.
Plan

Installera system med ljud och rörelse för att störa fågellivet. Målet är att minska antalet
fåglar i hamnen.
Verksamhetsansvarig anslår aktivitetsplan i klubbhuset med information om när arbetet
beräknas vara klart.
Budget

80 000 kr

Projekt 3

Utrustning nytt hamnkontor

Bakgrund
I och med att vi återfått lokaler från SSRS kan vi utöka expeditionslokal och till det behövs
nödvändig utrustning.
Plan

Hamnkaptener leder arbetet med medlemmar och upphandlar nödvändiga tjänster.
Arbetet beräknas vara klart. Verksamhetsansvarig anslår aktivitetsplan i klubbhuset med
information om när arbetet beräknas vara klart.
Budget

40 000 kr

Projekt 4

Renovering nytt hamnkontor

Bakgrund
I och med att vi återfått lokaler från SSRS kan vi utöka med ny expeditionslokal. Dock
behöver lokalen renoveras.
Plan
Hamnkaptener leder arbetet med medlemmar och upphandlar nödvändiga tjänster.
Verksamhetsansvarig anslår aktivitetsplan i klubbhuset med information om när arbetet
beräknas vara klart.
Budget
100 000 kr
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Projekt 5

Nya båtplatser

Projekt 6

Underhåll av A-bryggan

Projekt 7

Belysning på vågbrytare

Bakgrund
Genom viss omfördelning av brygganvändning ska vi öka ett antal platser.
Plan
Nya Y-bommar kommer att införskaffas och reparationer av bryggor utföras för att kunna få
plats med fler platser.
Verksamhetsansvarig anslår aktivitetsplan i klubbhuset med information om när arbetet
beräknas vara klart.
Budget
60 000 kr
Bakgrund
För att undvika risk för olyckor måste beläggningen bytas ut då det finns röta i bryggvirket.
Plan
Verksamhetsansvarig anslår aktivitetsplan i klubbhuset med information om när arbetet
beräknas vara klart.
Budget
150 000 kr
Bakgrund
.
Plan
Verksamhetsansvarig anslår aktivitetsplan i klubbhuset med information om när arbetet
beräknas vara klart.
Budget
40 000 kr

Projekt 8

Nybyggnad av dusch med toalett

Bakgrund
Idag finns det ingen duschmöjlighet i hamnen vilket har efterfrågats av många medlemmar.
Plan
Fastighetsansvarig och hamnkaptener planerar för en nybyggnad av dusch och toalett i
Sjöräddningssällskapets gamla lokaler alternativt i klubbhuset.
Offerter tas in av hamnkapten och presenterar ett prioriterat förslag för styrelsen.
Verksamhetsansvarig anslår aktivitetsplan i klubbhuset med information om när arbetet
beräknas vara klart.
Budget
250 000 kr

Varvet
UMS ska erbjuda medlemmarna ett miljömässigt säkert och väl fungerande varv. Vidare ska
torrläggning och sjösättning ske på ett säkert sätt.

Projekt 1

Dränering av markyta vid stora varvet

Bakgrund
Vid stora varvets nordöstra del står regn- och spolvatten kvar under båtarna som därmed
inte avfuktas på ett normalt sätt. Vattnet påverkar också arbetet med berörda båtar, främst
under vår och höst. Ur ett säkerhetsperspektiv medför förhållandet att det är svårt att
bedöma markens bärighet vid tjällossning.
Berörd mark ska dräneras vilket förväntas resultera i att vattnet evakueras på acceptabelt
sätt.
Plan

Arbetet med dränering av marken ska påbörjas efter sjösättning och vara klart till
upptagning. Arbetet ska utföras i flera steg. Medlem med adekvat kompetens och behörighet
samt tillgång till grävmaskin ska utföra de planerade grävarbetena. Dräneringsrör för

Upsala Motorbåtsällskap

Verksamhetsplan 2021

Datum

Ver

Sidor

2021-01-30

1

6 av 8

evakuering av vatten ska läggas varefter aktuell yta täcks med cirka 40 ton grus med en
kornstorlek om 0,13.
Budget
30 000 kr

Projekt 2

Förbättringar av hydraulvagn

Bakgrund
Den båtvagn UMS konstruerat och byggt i egen regi stod klar hösten 2019. I samband med
upptagningen av båtar konstaterades att transport och avställning av båtar kunde förbättras
genom smärre justeringar på vagnen.
Plan

Vagnen ska kortas av för en förbättrad manövreringsförmåga vid lastning och avställning av
båtar.
Arbetet ska utföras av UMS-medlemmar verksamma i varvsgruppen och vara klart till
sjösättning.
Budget

10 000 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.
Medlemmarna kommer förhoppningsvis kunna fira midsommar på Norsholmen i år.

Projekt 1

Fönster, klubbhuset

Bakgrund
Fönsterbågarna är färdigrenoverade och klara för isättning. Kvarstår målningsabete av
karmar.
Plan

Projektansvariga: Mikael Bergström och Staffan Pettersson.
Målsättning är att arbetet kan genomföras tidig vår 2021.

Projekt 2

Ny altan, norrsidan, ny trappa vid entré, målning.

Bakgrund
I samband med fönsterrenoveringen vill vi utveckla och skapa förutsättning för ökad
användning av klubbhuset.
Plan

Projektansvariga: Mikael Bergström och Staffan Pettersson.
Målsättning är att arbetet kan genomföras tidig vår 2021.
Budget

76 000 kr

Projekt 3

Solcellsbelysning

Bakgrund
För att öka trivsel och säkerhet kommer utbyggnad av solcellsbelysning att förtsätta.
Plan

Belysning installeras i toaletter, gäststugor och klubbhus. Dessutom ska belysning till
toaletter installeras.
Projektansvarig är Hans Palmér.
Målsättning är att arbetet kan genomföras sommar-höst 2021.
Budget

35 000 kr

Projekt 4

Två nya landgångar

Bakgrund
De befintliga landgångarna är slut och utgör en risk för olyckor vid passage mellan brygga
och land.
Plan
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Av virke som är kvar tillverkas två nya landgångar.
Projektansvariga: Mikael Bergström och Staffan Pettersson.
Målsättning är att arbetet kan genomföras tidig vår 2021.

Projekt 5

Utegym och möbler

Bakgrund
Önskemål har inkommit från flera medlemmar om att bygga ett enklare utegym. Stort behov
av att skaffa nya möbler till de tre pergolaplatserna
Plan

Tanken är att i första hand använda det som naturen erbjuder.
Projektansvariga: Mikael Bergström och Helena Jelseus.
Arbetet beräknas vara klart under sommaren 2021.
Budget

71 000 kr

Projekt 6

Bastuflotten

Bakgrund
Bastflotten har varit flitigt använd sedan inköpet och är nu i behov av underhåll.
Plan

Översyn och ev reparation, Ta upp flotten för att spola, tvätta och inspektera pontonerna.
Måla ytterfasaden och färdigställa duschhörnan
Projektansvarig Mikael Bergström.
Målsättning är att arbetet kan genomföras tidig vår 2021.
Budget

Ej fastställt!

Projekt 7

Elbesiktning

Bakgrund
Viss ny eldragning/kontakter har skett ned till bryggan. Nya elverket har krånglat från och
till under sommaren
Plan

Målsättning är att arbetet genomförs tidig vår 2021, med samma besiktningsman som
besiktat i hamnen.
Budget

Ej fastställt!

Expeditionen
UMS har ambitionen att öka service till medlemmarna genom att öka öppettider till säsongen
2021. Expeditionen ska verka för att vara ett administrativt stöd till de operativa
verksamheterna i klubben.

Organisation

Arbetet är indelad i följande funktionsområden:
 Expeditionstjänst
 Bemannas av 6-7 medlemmar som under säsong parvis betjänar expeditionen.
 Utbildning
 Två medlemmar ska ansvara för löpande utbildning av de medlemmar som
har arbetsuppgifter knutna till expeditionen.
 Fastighet och klubblokal i hamn
 Hanteras av fastighetsansvarig.

Medlemsservice

Att inför, under säsong och efter säsong ge tillräcklig service genom att hålla expeditionen
öppen minst 1 gång per vecka. Öppettider är ca 2 timmar. Säsong räknas från mitten av april
till slutet av oktober med semesterstängt under juli. Övriga tider sköts service digitalt eller
med extra öppethållande.
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Expeditionen kan även vara behjälplig med att utföra uppgifter åt övriga verksamheter vid
behov under förutsättning att expeditionens resurser räcker till.
Med tanke på den rådande situationen med covid-19 så kan justeringar och ändringar av
expeditionens öppethållande och service behöva göras.

Projekt 1

Expeditionsrummet

Renovera och anpassa rummet för expeditionsverksamhet.
Plan
Budget

30 000 kr

Ungdoms- och tävlingsverksamhet
UMS kommer under 2021 att fortsätta att bygga upp verksamheten med juniorer som
kommer att ledas av ungdomsansvarig som ger möjlighet för ungdomar att få ett rikt båt- och
friluftsliv. samt att genomgå förarintygskurs och andra utbildningar.
Under året 2021 har vi några mål som vi siktar på:







Fler medlemmar inom sporten så UMS kan synas ännu mer
Vi ska hålla fler prova-på-dagar, en i början på sommaren och en i slutet, där man kan
få chansen att åka tävlingsbåt.
Vi ska se till att de som är intresserade att börja tävla ska kunna få ta sina licenser.
Vi har 2 st tävlingsbåtar med utrustning som medlemmar kan kunna låna och köra
tävling med. En för klassen GT15 som är för ungdomar från 10 år och en för Classic
offshore.
Göra en träningsbana för ungdomar i samarbete med USS
Marknadsföra verksamheten i media.

Budget för verksamhetsområdet är 189 000 kr

Utbildningsverksamhet
Vi kommer att erbjuda medlemmar förarintygs- och högfartsutbildning. En ny
förarintygskurs är planerad till 4 söndagar i början av 2021 där deltagande av ungdomar
prioriteras och eventuellt ytterligare en senare i vår.
Eventuellt genomförs en högfartsutbildning redan i vår.

