
 
 
 
 

Verksamhetsberättelsen för SMEF 2017 
 
Styrelsen 
 
Styrelsen har haft 5 styrelsemöten inkl. Webbmöten under året och bestått av  
Ordf. Hans Bergström, Kassör: Melker Eriksson, Hamnchef: Jan Erik Forssén,  
Ledamöter Bengt Forsner, Per Erik Östman, Dick Olov Brännström  
Suppleanter: Bengt Nilsson & Roland Wirthig 
Revisorer: Åsa Östman, Elisabet Bergström suppleant: Iren Östman 
Valberedning: Roger Bergström & Thomas Karlsson 
Medlemmar: SMEF har 72 medl. under 2017 och haft en positiv utveckling under året. 
Styrelsen har haft ett antal mailkontakter inom styrelsen och kontakter med olika entreprenörer under året 
för alla projekt som har varit under hösten i Ström.  
 
Sjöboden / Arbetsträffar 
Föreningen har haft 6 större arbetsträffar under Våren/hösten där man koncentrerade sig på att rusta upp 
Sjöboden invändigt, man har fått en kontorshörna med dator & skrivare, skrivbord med tillhörande 
utrustning. Även fått en konferensdel med stolar och bord samt ett antal tavlor från båtlivet i Umeå. Köket 
har fått ytterligare en bokhylla och lite mer köksredskap och porslin. Även en ny ytterdörr har kommit på 
plats in till sjöboden. 
 
Stenkistan 
Stenkistan har pålats och renovera under senhösten och har då fyllts med ca 200 ton sprängsten av 
Jonsson entr. I Själevad &U Last AB samt Ryab AB se bilaga 1. Stenkistan har pålats med ca 140 stockar 
som har tagits från egen skog på norra området i Ström 
 
Vägbom vid sjösättningsrampen 
En vägbom placerats vid sjösättningsrampen och har fungerat bra med en del intäkter under 2017 från 
icke medlemmar i UMS.  

Verkstaden                                                                                                                                                  
Har flyttats och påbörjats att renoveras och framförallt är det mycket skräp som har slängts under våren. 
Verktyg och hyllor finns på plats men ännu inte monteras. 

Övrigt                                                                                                                                                                              
Normalt underhåll av området har skett under våren och hösten samt vintring av bryggor och 
vattenanläggningarna inom området inkl. toatömningsanläggningen. Alla som deltagit i någon arbetsträff 
under året har sluppit betala en avgift på 500 kr enligt årsmötesbeslut 2016. 
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