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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 

• tillhandahålla säker hamnplats samt säkerställa att torrsättning, vinterförvaring 

och sjösättning sker säkert och miljömässigt korrekt 

• ge medlemmarna möjlighet till friluftsliv 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 nästan 1 100 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.  

UMS kommer under 2023 att fortsätta försöka få tillstånd en ungdoms- och utbildningsverksamhet. 

Detta kräver dock engagemang från oss medlemmar och att några är beredda att hålla i rodret. En 

fungerande ungdomsverksamhet leder förhoppningsvis till att deltagarna introduceras i båtlivet, lär sig 

sjövett och förhoppningsvis också tillgodogör sig nautisk kompetens. För oss lite äldre torde också 

HLR-utbildningar, säkerhet på sjön och brandskydd m.m. vara till nytta.  

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 utbildning som leds av 

verksamhetsansvarig och biträds av en vice. Dessutom utses en fastighetsansvarig för hamnen. 

• Inom styrelsen utses miljöansvarig, IT-ansvarig för IT-säkerhet, webb och Facebook samt 

personuppgiftsansvarig.  

Tommy Andersson, ordförande   
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Avgifter 2023 
 kronor 

Inträdesavgift 1000 

Medlemsavgift 300 

Familjemedlemskap 200 

Aktivitetsavgift (Upp till 10 timmar dvs. 100 kr/Tim avräknas från nästa årsavgift) 990 

Rabatt ständig medlem -300 

Båtplatsavgift (kronor per bryggmeter) +generellt påslag 500 + 500 

Vattenscooter på anvisad plats 1500 

Depositionsavgift för nyckel 500 

Låstagg till hamnen 100 

Utebliven arbetsplikt 3000 

Kranlyft vid varvet, per lyft 900 

Avgift för avsaknadmärkning på båt och utrustning (Namn,medlems- och tel nr) 700 

Varvshyra sommar/vinter [(båtlängd+1m) x (båtbredd+1m)] x 65 

Nyttjande av el under vintern (6 amperesäkring) ** 500 

Elavgift per månad i hamnen sommartid 400 

Om båt kvarligger i hamn vid Y-bomsupptagningen* 3000 

Gäst-bryggplats Norsholmen, icke aktiv medlem 100 

Gäststuga Norsholmen / dygn 150 

 

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. 

Klubbhus kommer att byggas om med nytt pentry, handikapp wc, dusch mm. 

Hamnkontoret kommer att byggas om. 

Underhåll kommer fortsatt att ske under 2023. 

En aktivitetsplan kommer att anslås i klubbrummet där man kan se vilka aktiviteter (jobb) som kommer 

att göras och när det kommer att ske. 

  

//Hamnkapten Benny Bohlin 

// Vicehamnkapten Per Mohlin 

 

Projekt 1  Nytt stängsel Ny grind x 2 
Bakgrund 

Grindar och staket i dålig kondition 
Plan  

Besiktning av grindar och skall ske under sommaren. 
Budget 

300 000 kr  

Projekt 2  Brygga ut till vågbrytaren 
Bakgrund 

Ingår i planering för framtida båtvätt. 
Plan  

Utförs av lämplig entreprenör 
Budget 

350 000 kr  
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Projekt 3  Pålning F-brygga 
Bakgrund 

Fortsättning av pålning för att minska slitage på bryggor 
Plan  

Utförs av dykentrepenad under sommaren  
Budget 

150 000 kr  

Projekt 4  Hamnmöbler, inglasning pergola 
Bakgrund 

Utökning av sittplatser och bord 
Plan  

Görs i egen regi endast möbler  
Budget 

250 000 kr  

Projekt 5  Renovering hamnkontor (sjörädningen) 
Bakgrund 

Expeditionen flyttas till gamla hamnkontoret för att klubbhusska byggas om för ökad medlemsnytta. 

Plan  

Utförs av entrepenör 
Budget 

350 000 kr  

Projekt 6  Skoterplatser 
Bakgrund 

Ingår i hamnplaneringen  

Plan  

Görs i egen regi 
Budget 

250 000 kr.  

Projekt 7  Flaggstänger 
Bakgrund 

Fler flaggstänger behövs mot vägen 

Plan  

Byts ut efterhand i egen regi 
Budget 

30 000 kr. 

Projekt 8  Ombyggnation Klubbhus 
Bakgrund 

Ingår i de förändringar som görs för utökade faciliteter. 

Plan  

Utförs av entreprenad 
Budget 

800 000 kr  

Projekt 9  Underhåll Klubbhus 
Bakgrund 

Enligt behov och underhållsplan klubbhus 

Plan  

Vissa delar kan göras i egen regi och en del andra via entreprenör. 
Budget 

200 000 kr  

Projekt 10  Asfaltering vid grusplan 
Bakgrund 

Underlätta vid sjösättning från ramp och mot mack samt markera platser. 

Plan  
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Utförs av entreprenör 
Budget 

100 000 kr  

Projekt 11  Arbetsbåt/-plattform 
Bakgrund 

Behov av detta finns, säkerhetsfråga vid arbete i hamnen. 

Plan  

Inköp under vår sommar 
Budget 

450 000 kr  

Projekt 12  Mastställ 
Bakgrund 

Mastställ saknas idag 

Plan  

Pågår 
Budget 

70 000 kr  

Projekt 13  Bastu landbaserad 
Bakgrund 

Önskemål från medlemmar samt ingår i utökade faciliteter i hamnen 

Plan  

Inköp under sommaren 
Budget 

300 000 kr  
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Varvet 

Inför verksamhetsåret 2023 har varvsledningen ändrat planen för inköp av sjösättningsvagn. 

Motiveringen till detta är att det fortfarande råder stor osäkerhet inför båtklubbarnas (ESK, 

Varvsföreningen Fyris och UMS) förmodade flytt av varven till slamplattorna, belägna söder om 

Kungsängsbron. Osäkerheten leder till att det är svårt att beräkna vilken maskinutrustning vi kommer 

att behöva i framtiden och hur en sådan möjligen kan sambrukas av berörda klubbar. I väntat på besked 

om vad som kommer att gälla bedöms det då mer rationellt att modifiera den befintliga 

upptagningsvagnen. 

Det hitintills framgångsrika arbetet med att rationalisera torr- och sjösättningarna fortsätter under 2023. 

Arbetet kommer främst att inriktas på förbättrad säkerhet vid lyft, för förbippasserande fordon och 

fotgängare samt gällande utrustning för uppställning av båtarna. 

Den plan som utarbetats för genomförande av torr- och sjösättningar samt för städdagar ska genomföras. 

Vidare kommer ordningsreglerna för Varvet att förtydligas och redigeras.  Försöket inför torrsättningen 

2022 som innebar att antalet vaktnätter blev färre i samband med torr- och sjösätning kommer att 

permanentas.   

Prisformeln för varvsplatser kommer att ändras inför aviseringen 2023. I framtiden blir prisformeln 

ekipagets längda gånger bredd plus 50 cm runt om. (Exempel: båt och kärra är 8 meter på längden och 

bredden är 3 meter. Aviserad kvadratmeteryta blir då 9 gånger 4 meter.) Nyordningen ger bättre 

möjlighet att placera båtar i kvarter i stället för på specifika platser vilket gör systemet, framför allt vid 

torrsättning, mer flexibelt. 

Den förändrade prisformeln förutsätter att var varvsliggare har uppdaterat båtens mått i BAS-K. 

UMS ska erbjuda medlemmarna ett miljömässigt säkert och väl fungerande varv. Vidare ska 

torrläggning och sjösättning ske på ett säkert sätt.  

Projekt 1  Ombyggnad hydraulvagn 
Bakgrund 

Säkerhet för att säkra torr och sjösättning om ordinarie fordon ej fungerar. 
Plan  

Skall ske före årets sjösättning. 
Budget 

50 000 kr 
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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  Ytskikt toaletter 
Bakgrund 

Dags att uppdatera ytskikten, samt toalettsitsarna. 

Plan  

Upprustning av en toalett åt gången, påbörjas under våren. 
Budget 

20 000 kr 

Projekt 2  Avlastningsbänk brygga 
Bakgrund 

En avlastningsbänk för grillning på bryggan har efterfrågats. 

Plan  

Kommer att köpas in under våren. 
Budget 

6 000 kr 

Projekt 3  Blomsterarrangemang 
Bakgrund 

Ett trevligt inslag på bryggor mm 

Plan  

Fortsätta som tidigare år. 
Budget 

7 000 kr 

Projekt 4  Komplettering lekplats, lekstuga  
Bakgrund 

Fortsatt upprustning av lekplatsen / linbanan 

Plan  

Kommer att påbörjas under våren. 
Budget 

4 000 kr 

Projekt 5  Upprustning klubbhus och stugor 
Bakgrund 

Fortsätta med upprustning av klubbhuset, målning insida mm. 

Plan  

Kommer att utföras under säsongen. 
Budget 

40 000 kr 

Projekt 6  Grillplatser 
Bakgrund 

Uppdatera grillgaller på samtliga grillplatser 

Plan  

Köpa, alt tillverka 8st. 
Budget 

20 000 kr 

Projekt 7  Komplettering 12V-belysning 
Bakgrund 

Fortsätta, slutföra 12v belysning / solceller. 

Plan  

Kommer att ske under säsongen. 
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Budget 

8 000 kr 

  



  
 

Datum Ver Sidor 

Upsala Motorbåtsällskap Verksamhetsplan 2023 2023-02-28 1.2 9 av 10 

 

 

Expeditionen 
UMS har ambitionen att öka service till medlemmarna, detta genom att bibehålla öppettider under 

säsongen 2023 och förstärka de digitala verktygen. 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. 

Expeditionen kan även vara behjälplig med att utföra uppgifter åt övriga verksamheter vid behov under 

förutsättning att expeditionens resurser räcker till. 

 

Projekt 1 Flytt till hamnkontor 
Bakgrund  

Det gamla hamnkontoret som tidigare använts av sjöräddningen kommer att byggas om till nytt kontor 

för expeditionen 
Plan  

Flytt kommer att ske under 2023 
Budget 
50.000 kr 

Projekt 2 Förbättringar av arbetsmiljö 
Bakgrund 

Utveckling av arbete inom expeditionen 
Plan  

Inköp av utrustning för underlättande av expeditionens arbete 
Budget 
20.000 kr 
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Ungdoms- och utbildningsverksamhet 

Syftet med Verksamheten är att introducera ungdomar i båt och friluftsliv. Nautisk kompetens samt 

övrig utbildning. Verksamheten förutsätter att ansvariga tillsätts. 

Projekt 1  Inköp skoter/ribbåt 
Bakgrund 

Befrämja sjövett 
Plan  

Verksamheten förutsätter att ansvariga tillsätts 
Budget 

310 000 kr 

Utbildningsverksamhet 

Projekt Utbildning  
Bakgrund 

HLR, Brandbekämpning etc. 

Plan  

Planeras in under året 
Budget 

30 000 kr 


