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   Verksamhetsberättelse 2015 för UMS 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning.  

Orf.  Hans Bergström  

Kassör  Märit Bergner  

Ledamot  Mikael Ericsson  

Ledamot  Ulrika Johnsson 

Ledamot  Kenneth Grahn 

Suppleant  Gunnar Järvholm  

Suppleant Edward Riedl 

Miljöombud  Bengt Hallberg  

Revisor  Christer Bergström      

Rev.ledamot.  Roger Bergström  

Valb.  Anders Löfgren & Anders Nordin   

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

samt ett antal arbetsdagar i Simphamn under våren och sommaren.  

Media  

UMS-nytt har utkommit 1 gång under 2015, Årgång 35.  

UMS hemsida  

Vid ett styrelsemöte valdes Bengt Hallberg  till Webmaster med Hans Bergström som Ansvarig 

utgivare. UMS har blivit aktiv i ”Facebook”  

Möjligheterna för andra funktionärer att själva lägga in information i vår hemsida  

utreds.  

Klubben har varit aktiv i den debatt i media som förekommit och gällt Umeås tillgänglighet för båtlivet. 

Det gäller bl.a. gästbryggor i Umeå. Media reportage från våra aktiviteter har man också kunnat läsa.  

Medlemmar  

UMS har 243 betalande medlemmar -  varav 31 medlemmar som har styrpulpetbåt  

Klubben har 8 stödmedlemmar  och 5 hedersmedlemmar. 

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 82 medl. har betalt 16.044:- för 

dessa. 48 medl. har betalt årskort El. För bryggplats som medlem alt gäst har 26,979:-  erlagts. 

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

Ett antal förbättringsåtgärder / renoveringar för Simphamnsanläggningen har gjorts.  

- vid vårrustning av anläggningen på Simphamn deltog 12 medlemmar  

- skrivare inköpt 

- nytt bastuaggregat inköpt 

- ny vattenledning är inköpt men ej monterad mellan ön och fastlandet  

- en vedklyv är inköpt 

-  byte avsäkerhetsventil på utvändig VVB i storstugan har gjorts. 

- förbättrad landgång från bryggan till fastlandet är gjord 

- för att förbättra möjligheterna för rullstolsburna och  tunga transporter till stugan har en  

   landgång lagts över sandstranden. 

- en kärra för transporter av ved och annat mtr är inköpt och placerats vid landfästet 

- justering av norra bryggan som påverkats av vinterns isar. 

- nya bryggan justerades för att ge plats för Y-bommar. 

- regler för bastutider och riktlinjer för användande är diskuterade och kommer att införas  

  sommaren 2016. 

- ett klistermärke som visar  att medlemsavgiften  är betald har beslutats. 

- en dagavgift för icke medlemmar som besöker Simpis genomförs från sommaren 2016 

. Flytkropp till huvudbryggarn är bytt. 

- bryggan vid klubbholmen, som höll på att gå av, har  lagats. 

Ströms Marina som ägs av UMS  

 

- sjöboden i Ströms marina har förbättrats bl.a. på elsidan.  

- en toatömningsanläggning har färdigställts 

- en logo för Ströms marina skall  framställas under 2016 

- gjutning av bryggförankringar har gjorts och en stödmur har gjutits för sjöboden (16 m3 betong) 

- diskussion med kommunen om vem som ansvarar för restaurering av stenkistan  

   utanför kajhuset pågår.    

UMS Programverksamhet .  

* Vårrustning  av simphamn genomfördes i maj på ett utmärkt sätt av ett gäng båtägare som sjösatt 

tidigt.  

* Midsommarfirande ägde rum som vanligt på Simpis och samlade ca 30 båtar med besättning. 

Traditionell midsommarstång gjordes och avslutades med tårtbakning för de små.  

Därefter samlades alla till en gemensam måltid där grillarna fick göra rätt för sig.  

* Kräftknytis samlade ca 25 båtar. En aktivitet som återkommit och blev trevlig och uppskattad. 

* Surströmmingsfesten i augusti blev välbesökt. Ungefär 65 personer hade anmält  

sig och kunde njuta av årets goda strömming. Trevlig underhållning förgyllde kvällen.  
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* Ca 40 båtar samlades till den traditionella stugsista aktiviten.  

Konvojkörning från  GBK uppskattades av stugägarna som hade tänt marschaller och brasor.  

Musik kunde också höras från land och från ledarbåten med Anders Nordin på trumpet.  

Många av båtarna hade skrudat sig med hjälp av olika belysningar.  

Med Hans som ledarbåt kunde de som så önskade återvända till Gimonäs båtklubb för samkväm.  

 

* Säsongavslutning Vintring av Klubbstugan där ett 10 tal medlemmar deltog. UMS bjöd på fika m.m. 

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 Bengt Hallberg  och  klubbens ordförande Hans Bergström som Ansvarig utgivare. 

Holmön. Lanthandeln  

UMS är delägare i Lanthandeln med 2 andelar för att stödja butikens fortlevnad och flytt.  

UMS 100 år 

2016 firar UMS 100 år och planering för aktiviteter i samband med jubiléet pågår. 

Riktlinjer för UMS 

Nya riktlinjer som stöd för UMS verksamhet har beslutats. 

Övrigt  

Årets sommarväder blev kanske  inte så bra som vi önskat. Men båtlivet  har  trots det varit positivt  

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

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

ständigt röjas.  

Styrelsen vill skapa en arbetsgrupp för ändamålet med en ansvarig som fördelar jobben.  

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

UMS nytt och dess verksamhet.  

Styrelsen  

 

Hans Bergström   Märit Bergner                    Ulrika Johansson 

 

Mikael Ericsson                         Kenneth Grahn                                         Gunnar Järvholm                                

 

Edward Riedl 

   


