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Verksamhetsberättelse 2019 för UMS 

UMEAMS.se 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning.  

Ordf.   Hans Bergström  

Vice ordf.  Joakim Israelsson 

Kassör   Ulrika Johansson  

Sekreterare  Laila Fjällström  

Ledamot   Gunnar Järvholm 

Ledamot   Kenneth Grahn 

Ledamot  Edward Riedl 

 

Miljösamordnare  Erik Andersson 

 

Revisor   Christer Bergström      

Revisor ledamot.  Roger Bergström  

Valberedning.  Erik Andersson,  

                                           Marianne Nordmark &  

                                           Anders Nordin   

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5  protokollförda sammanträden  inkl.web. resp.  

telefonmöten samt ett antal arbetsdagar i Simphamn under våren och sommaren.  

Möte med VMK ägde rum sista helgen i juni 

Media   

UMS-nytt har utkommit 1 gång under 2019, Årgång 38.  

UMS hemsida  

Webansvarig:   Veronica Israelsson 

Registeransvarig: Eric Andersson  

Klubben har varit aktiv i den debatt i media som förekommit och gällt bl.a.  

Umeås tillgänglighet för båtlivet, gästbryggor i Umeå mm..  

Media reportage från våra aktiviteter har man också kunnat läsa.  

Medlemmar                                                                              

UMS har 186 betalande medlemmar + 94 familjemedlemmar -  varav 42 medlemmar som har 

styrpulpetbåt  

Klubben har 7 stödmedlemmar och 4 hedersmedlemmar. 
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Ekonomi 

 

Medlemsavgiften är 500: -/år & medlem.  

Mindre båtar (styrpulpetbåtar och liknande) betalar en medlemsavgift på 300 kr/år  

Nyckelkort för inpassering till klubbstugan är avgiften 200: -/år och 95 medl. har betalt 

19 000:- för dessa. 56  medl. har betalt årskort  

El. för bryggplats  25 200:- Sommargäster har betalat 17 759:- 

Hamnavgift inkl. el 1;a dygn 200:- sedan 150:-/dygn. Dagbåt 50:-/dag. (1300W/6A) 

 

Intäkter 253.831,00 skr Utgifter 168.282,20 skr Resultat  85.548,80 

Övrig ekonomisk information behandlas på särskild bilaga.  UMS har god ekonomi 

   

Simphamn 

 Ett antal förbättringsåtgärder / renoveringar för anläggningen på Simphamn har gjorts.  

- vid vårrustning av anläggningen på Simphamn deltog 12 medlemmar  

- vid arbetet med vintring av Simphamn deltog 16 medlemmar 

-  En brygga slet sig och en uppmärksam granne som upptäckte problemet hjälpte till att   

   bogsera tillbaka bryggan 

- Den mindre båt som ordf. funnit och erhållit efter besked av polisen har renoverats  och förts  

  till Simpis. 

- Det planerade bygget av boden skjuts på framtiden p.g.a personalbrist..   

- Anslutning till fiber 

  Fibern skall anslutas till tomtgräns..Vi har diskuterat kostnader och abonnemang. 

  Diskussioner med företaget beträffande kostnad och bristande utfört arbete har inneburit    

  att klubben inte kommer att betala den slutfaktura som sänts till oss.  

- Två bojstenar till norra bryggan är beställda men ej utlagda. 

- Förstärkning av golv ……………….?xxxxx    

- Frågan om former för övervakning av Simpis och Ström pågår. Kameraövervakning alt. larm?                        

Ströms Marina som ägs av UMS  (SMEF) 

 

Ordförande Hans Bergström  

SMEF har haft  5 arbetsträffar under året.   Arbetsträffarna har haft bra uppslutning och 

inriktat sig på att renovera Sjöboden och Stenkistan 

Styrelsemöten har varit 3 st samt årsmöte. Arendeavtal mellan Ström och UMS är fastställt         

Verksamhetsplan 2019  

Den beslutade verksamhetsplanen har till större delen genomförts.  

Se löpande kommentarer nedan  

      Utprickningskommittéer 

UMS har egna utpricknings kommittéer, men vi måste också köpa tjänsten från 

någon aktör med lämplig utrustning för ändamålet. Ev rapporter på årsmötet 
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      UMS Nytt 

UMS nytt:  3dg (Paul Gustafsson) och kommittén jobbar vidare med UMS klubbtidning.     

      Norra bryggan 
Bryggan slet sig under hösten och en uppmärksam granne som upptäckte problemet hjälpte 

till att bogsera tillbaka den. 

 

      Klubbstugan (Simphamn) 

Normalt underhåll på klubbstugan.  

Kamerabevakning skall införas och förberedande arbete har utförs under våren 2019. 

Klubben har varit i kontakt angående hög ljudnivå efter klagomål från stugägare. Inga 

gränsbeslut har fattats. 

En ny förrådsbod har beställts. Personalbrist har gjort att arbetet ännu inte slutförts. 

 

      Ström 

UMS har nu ett större ansvar för att utveckla Ströms Marina. UMS  (Hans) har en 

styrelserepresentant i SMEF styrelse. I Ström pågår ett reparationsarbete av större 

omfattning för att rädda befintlig sjöbod. Stenkistan kommer att färdigställas under 2018-19 

33 medlemmar deltog i vårens arbetsmöte. 

Se även kommande verksamhetsberättelse från Strömkommitten 

 

      UMS Hemsida 

Hemsidan är mobilanpassad. Vi har en ny webbmaster som jobbar med UMS hemsida,  

Veronica Israelsson och styrelsen ansvarar för att hemsidan skall vara uppdaterad både för 

SMEF & UMS 

Webleverantör:  3dg Paul Gustavsson 

 

UMS program 2019 har genomförts lyckosamt.  

              Bildrapporter kan ses på vår hemsida 

 

1         juni   Vår-rustningen samlade xx medlemmar:  

21       juni:  Klassiskt midsommarfirande i Simpis. samlade ca xx båtar 

28-30  juni: Båtkonvoj till VMK Vasa deltog bara xxx båtar och  xxx personer. Klubben blev  

                    väl emottagen med god mat och traditionella.aktiviteter. 

17       aug:  Surströmmingsfest samlade ca xx personer och åt lokalt  

                    strömming producerad av UMS-medlemmar. Rockinriktat musikunderhållning      

                    avrundade en uppskattad kväll.       

24 aug:        Stugsista. Samlade ca XX båtar. En trevlig aktivitet där medlemmarna  

                    kunde besöka Sand som bjöd på gemenskap med stugföreningen,        

                    trubadur, allsång, korv mm. 

28       sep:  Vintring av Simpis. ca 15 personer 

 

Förslag på program kommer att finns på UMS hemsida för våren 2020 

Kompletterande program kommer efter att UMS haft sitt årsmöte i januari.  

Styrelsen och programkommittén kommer med färdigt förslag till våren. 
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SBU eget administrativa program för klubbar, BAS-M, BAS-K  

SBU har fortsatt att utveckla hemsidan med nya funktioner och BAS-M & K är uppdaterat.  

Webmaster är Veronica Israelsson med klubbens ordförande Hans Bergström som  

Ansvarig utgivare. 

Holmön. Lanthandeln  

UMS är delägare i Lanthandeln med 2 andelar f ör att stödja butikens fortlevnad.  

Övrigt 

Årets sommarväder kunde inte varit bättre. Båtlivet har trots det varit positivt med många 

besök i Simphamn . Vi kan också glädjas åt att fler utländska gäster besökt vår hemmahamn.  

Röjning av enslinjer i ume älv har genomförts. 

För säkerheten till sjös måste enslinjer och prickar/bojar kontinuerligt ses över och enslinjer 

måste ständigt röjas. En stor del av arbetet har genomförts.   

-  Rapport från Miljöombudet lämnas separat. 

-  ev. rapporter från utprickningskommittéerna lämnas i samband med årsmötet 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar och sponsorer som på olika sätt hjälpt till att utveckla 

klubben / UMS nytt och dess verksamhet.  

 

Styrelsen  

                   

                 Hans Bergström          Ulrika Johansson       Joakim Israelsson       Kenneth Grahn    

  

                 Gunnar Järvholm            Laila Fjällström         Edward Riedl 

                             2020-01-09                                                


