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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 drygt 1250 medlemmar varav cirka 400 är familjemedlemmar.
Styrelsen kommer även fortsättningsvis att arbeta för att skapa en kultur där så många
medlemmar som möjligt tar del i klubbens olika aktiviteter och också tar initiativ till nya
sådana som exempelvis klubbaftnar, eventgrupp och utbildning gällande säkerhet och
framförandet av båt.
Styrelsens framtidsgrupp ska fortsätta arbetet med att ta fram förslag till hur UMS ska
hantera frågor som klubbens storlek, framtiden för hamn och varv och utveckling av
Norsholmen. Vidare ska gruppen utvärdera sällskapets organisation och ledning.
UMS kommer under 2022 att fortsätta bygga upp verksamheten med juniorer. Detta ska ge
möjlighet för ungdomar att få ett rikt båt- och friluftsliv samt att genomgå förarintygskurs
och andra utbildningar.
UMS arbete med utveckling av ledning och organisation ska också fortsättningsvis 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 miljöansvarig, utbildningsansvarig, IT-ansvarig för ITsäkerhet, webb och facebook samt personuppgiftsansvarig.

Tommy Andersson, ordförande
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Avgifter 2022
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
Elavgift per månad i hamnen sommartid
Om båt kvarligger i hamn vid Y-bomsupptagningen*
Gäst-bryggplats Norsholmen, icke medlem
Gäststuga Norsholmen / dygn
Sommar trailerplats för icke varsvliggare

kronor
1000
300
200
990
-300
500 + 500
1500
500
100
3000
900
700
65
400
3000
100
150
500

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.
Arbetet beräknas vara klart till hamnöppning.
Budget

200 000 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

Installation av robot på vågbrytarna som förhindrar fågelhäckning.
Beräknas vara klart 2022-05-01
Budget

80 000 kr
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Underhåll av A-brygga

Bakgrund
För att undvika risk för olyckor måste beläggningen bytas ut då det finns röta i bryggvirket
som kan leda till säkerhetsrisk.
Plan

Hamnkaptener leder arbetet som utförs av medlemmar.
Arbetet beräknas vara klart 2022-04-30
Budget

300 000 kr

Projekt 4

Ombyggnad klubbhus

Projekt 5

Underhåll klubbhus

Projekt 6

Sophanteringen

Projekt 7

Pålning vid F-bygga

Projekt 8

Utemöbler till altanen

Bakgrund
Idag finns det ingen duschmöjlighet i hamnen vilket har efterfrågats av många medlemmar.
Plan
Hamnkaptener leder arbetet som till övervägande del utförs på entreprenad. Visst arbete kan
utföras av medlemmar. Skisser och ritningar kommer att anslås.
Beräknas vara klart 2023-03-30
Budget
800 000 kr
Bakgrund
Ytskikten i klubbhuset har behov av underhåll då det är slitet.
Plan
Hamnkaptener leder arbetet som till övervägande del utförs på entreprenad. Visst arbete kan
utföras av medlemmar.
Beräknas vara klart 2023-03-30
Budget
150 000 kr
Bakgrund
Ta bort container som ersätts av sopkärl med sopsortering.
Plan
Asfaltering av grusyta där sopkärlen ska placeras. Beräknas vara klart 2022-04-30
Budget
300 000 kr
Bakgrund
Minska belasting på bryggan.
Plan
Hamnkaptener leder arbetet som utförs på entreprenad. Beräknas vara klart 2022-04-30
Budget
100 000 kr
Bakgrund
Altan ska möbleras.
Plan
Hamnkaptener inhandlar möbler. Beräknas vara klart 2022-05-10
Budget
50 000 kr
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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
Markytan är belagd med till övervägande del sopsand. Detta har lett till marken inte
dränerar.
Diskussioner har förts med Uppsala kommun, Mark, som i sin tur varit i kontakt med
markägaren, Industrihus. Från kommunen ställs följande krav:
Om vi vill gräva eller hantera marken på fastigheten Kungsängen 1:11 så måste detta
ske i en tydlig dialog med både kommunen och Industrihus. Detta då det sannolikt är
ledningar draget i marken. Givet detta vill Uppsala kommun och Industrihus ha
detaljerad information om var och hur vi önskar dränera. Före det kan inget
godkännande ges.
Plan

Givet Uppsala kommun och Industrihus krav planerar varvsledningen istället att belägga den
yta där båtarna ställs upp, beräknad till cirka 1 000 kvm, med mellan 5 och 10 cm bärlager i
storleken 00 - 16mm. Arbetet beräknas slutfört till torrsättningen 2022.
Budget

65 000 kr

Projekt 2

Hydraulvagn för torr- och sjösättning

Bakgrund
Varvsledningen gör bedömningen att torr- och sjösättningarna skulle kunna rationaliseras
ytterligare med en modern hydraulvagn. Den så kallade "ålandsvagnen", som vid senaste
torrsättningen användes till en handfull båtar, skulle därmed kunna säljas.
Plan

Varvsledningen begär in kostnadsförslag på en hydraulvagn lämpad för torr- och sjösättning
av båtar med en maximal vikt av 5 ton. Styrelsen beslutar om ett eventuellt köp. Arbetet
beräknas slutfört till torrsättningen 2022.
Budget

Max 100 000 kr netto
230 000 kr för inköp av vagn, Försäljningsvärdet på ålandsvagnen beräknas som lägst till
100 000 kr och som högst till 200 000 kr. Vidare kan traktorn av fabrikat John Deere
avyttras. Den bedöms ha ett marknadsvärde om cirka 20 000 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

Inglasning pergola

Bakgrund
Nuvarande ”vindskydd” har nått bäst före datum. Önskemål om en ny lösning har diskuterats
på bryggan.
Plan

Övre delen av räcket kommer att glasas in med skjutbara glasskivor, samt att nedre delen av
räcket blir ”inplankat”.
Byggstart våren 2022.
Budget

90 000 kr

Projekt 2

Förankring av bojar

Bakgrund
Påbörjat projekt som inte avslutats.
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Vi behöver få dit en entreprenör som avslutar projektet.
Plan

Bör avslutas snarast, annars tas bojarna bort och gäster får ligga för ankare i stället.
Budget

20 000 kr

Projekt 3

Blomsterarrangemang

Bakgrund
Vi har haft utökat blomsterarrangemang detta år och kommer att utöka det även nästa år.
Plan

Inköp av lådor, jord och blomster till brygga, klubbhus och rabatter, kommer att ske tidig vår
2022.
Budget

10 000 kr

Projekt 4

Komplettering lekplats

Bakgrund
Lekstuga, gungor och leksakslåda är bristfälliga
Plan

Nyinköp och uppdatera i samband med sjösättning.
Budget

25 000 kr

Projekt 5

Fortsättning upprustning klubbhus

Bakgrund
Påbörjat projekt med upprustning av klubbhus.
Plan

Köpa in resterande stolar, 24 st, ny dörr vid altanbygget, fas murgrill på/vid altan, parasoll 4
st samt kompl av solcellsanläggning.
Budget

41 000 kr

Projekt 6

Underhåll grillplatser

Bakgrund
Behov av anskaffning av grillgaller
Plan

Projektansvariga: Mikael Bergström och Staffan Pettersson.
Målsättning är att arbetet kan genomföras tidig vår 2022.
Budget

15 000 kr

Expeditionen
UMS har ambitionen att öka service till medlemmarna genom att öka öppettider till säsongen
2022. 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.
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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.
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.

Ungdoms- och tävlingsverksamhet
UMS kommer under 2022 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 2022 har vi några mål som vi siktar på:
•
•
•
•
•
•

Fler medlemmar inom sporten så UMS kan synas ännu mer
Vi ska hålla två 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 100 000 kr

Utbildningsverksamhet
Under 2022 planeras att HLR utbildning kommer att erbjudas. Förarutbildning och
vattenskoterutbildning i samarbete med Medborgarskolan.

