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   Verksamhetsberättelse 2016 för 
UMS 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning.  

Ordf.  Hans Bergström  
Kassör  Ulrika Johansson  
Ledamot  Mikael Ericsson  
Ledamot  Gunnar Järvholm  
Ledamot  Kenneth Grahn  
Suppleant  Laila Fjällström 
Suppleant Edward Riedl 

Miljöombud  Bengt Hallberg  
Revisor  Christer Bergström      
Rev.ledamot.  Roger Bergström  
Valberedning. 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 2016, Årgång 35.  

UMS hemsida  
Vid ett styrelsemöte valdes Bengt Hallberg  till Webmaster med Hans Bergström som Ansvarig 
utgivare. UMS har blivit aktiv i ”Facebook” .  
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 246 betalande medlemmar -  varav 45 medlemmar som har styrpulpetbåt  
Klubben har 9 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 28.500  erlagts.  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Gästplats per dygn 100:-, dagavgift 50:-. El-avgift per dygn 50:- (1300W/6A)  
Övrig ekonomisk information behandlas på särskild bilaga.  UMS har god ekonomi.  

     

Simphamn 

 Ett antal förbättringsåtgärder / renoveringar för Simphamns-anläggningen har gjorts.  
- vid vårrustning av anläggningen på Simphamn deltog 12 medlemmar  
- nytt bastuaggregat har installerats  
- ny vattenledning är inköpt och monterats mellan ön och fastlandet .  
- en dykare har kontrollerat och justerat  bojar, stenar och kopplingar på samtliga bojplatser  
- förbättrad landgång från bryggan till fastlandet är gjord  
- justering av norra bryggan som påverkats av vinterns isar.  
- regler för bastutider och riktlinjer för användande är diskuterade infördes sommaren 2016.  
- ett klistermärke som visar  att medlemsavgiften  är betald har beslutats.  
- en dagavgift för icke medlemmar som besöker Simphamn genomfördes från sommaren 2016  
- en ny ”router” är inköpt och monterats.  
- Anders Nordin har levererat och givit klubben ca 3 m2 björkved. En värdefull gåva som vi särskilt 
tackar för  
- Vinterrustningen av Simphamn samlade 15 medlemmar. Klubben bjöd på mat.  

                                    

Ströms Marina som ägs av UMS  (SMEF) 
 
Hans Bergström har valts till ordförande i marinan och har tillsammans med Melker Eriksson 
reorganiserat administrationen.  
SMEF har haft  5 arbetsträffar under våren  samt,  vintring av Ström på hösten. Arbetsträffarna har 
haft bra uppslutning och inriktat sig på att renovera & rikta upp Sjöboden byta panel och måla, laga 
taket m.m. Styrelsemöten har varit 3 st samt årsmöte, ett antal kontakter med skogsägarna o Umeå 
kommun har ägt rum under hösten, och man har klart med Skogsägarna om avverkning av skog på 
UMS mark för pålning av stenkistan (renovering) och har också fått klart med U Kommun om 
vattenverksamhet kring pålning runt stenkistan de går åt ca 110 stockar, de är också klart med 2 
entreprenörer som skall göra jobbet att renovera stenkistan. 
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Verksamhetsplan 

Den beslutade verksamhetsplanens 8 punkter har till större delen genomförts.  
   
       -     Då nuvarande utprickningsentreprenör inte är tillgänglig måste vi finna en ny. På gång  
       -     Ny aktör har tagit över produktionen av UMS-nytt efter Larssons tryckeri. Klart  
       -     Renovering och komplettering av norra bryggan är påbörjad och avslutas till      På gång  
             sommaren. Bl.a. har två elstolpar med belysning beställts..  
      -      Klubbstugans underhåll med nya fönster och ett nytt golv finns på önskelistan. Ej åtgärdat
  
      -      UMS bör ta större ansvar för Ströms utveckling. Ny ordförande (Hans) Klart  
      -      UMS hemsida bör utvecklas.  Ska mobil-anpassas   På gång  
      -      UMS program genomfördes lyckosamt.   Klart  
      -      Nya riktlinjer som stöd för UMS verksamhet har utvecklats  Klart 

                     

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 knytis där grillarna fick göra rätt för sig.  
 
* Surströmmingsfesten i augusti blev välbesökt. Ungefär 50 personer hade anmält  
sig och kunde njuta av årets goda strömming som var lokalt producerad av UMS-medlemmar.       
Trevlig underhållning förgyllde kvällen.  

* Kräftknytis samlade ett fåtal. En aktivitet som dock blev trevlig och uppskattad.                              
UMS bjöd på kaffe och kaka. 

* UMS 100-år se nedan.  
  
* Vintring av Klubbstugan där ett 15 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 med klubbens ordförande Hans Bergström som Ansvarig utgivare. 
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Holmön. Lanthandeln  
UMS är delägare i Lanthandeln med 2 andelar för att stödja butikens fortlevnad.  

UMS 100 år 
Flera aktiviteter under 2016 påminde om vår långa historia. Programåret kulminerade i ett 100-års 
kalas i Simphamn  den 20/8 med 65 deltagare. Som gäster märktes kommunalråd Hans Lindberg och 
”ärrade” medlemmar. Styrelsen och programkommittén bjöd på fördrink, middag samt kaffe. Ett nytt 
vishäfte presenterades och som inledning av middagen sjöng deltagarna en hyllningssång gjord av 
Gunnar Järvholm. Vår ordförande Hans och hans fru Karin erhöll en gåva för deras viktiga och 
utmärkta arbete med att leda klubben. Hans uppmärksammade Bengt Hallberg med diplom för hans 
idoga miljöarbete. För ett utmärkt och engagerat arbete med Holmöns farleder på östra sida 
uppvaktades Lars Nabb med diplom, Vår tidigare ordförande Lassie Fordell berättade kortfattat 
historiken om hur vår egen anläggning ”Simpis” utvecklats. Många visor från vishäftet sjöngs och 
efter den goda maten kunde de som önskade. dansa till orkestern ”Tre Trubadurer”. Vishäftets låtar 
finns att hämta på Spotify. 

  

Övrigt 

Årets sommarväder kunde varit bättre, 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.  
-  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      Mikael Ericsson       Kenneth Grahn       Gunnar Järvholm  
 
 
                                          Laila Fjällström                                 Edward Riedl         
                 

                                        !                                !


