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 USS årsmöte 2023-03-25 
 

VERKSAMHETSPLAN 2023 
 

Utdrag ur USS stadgar: 

1 kap Allmänna bestämmelser  

1 § Ändamål  
Sällskapet har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens 

verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar, se Bilaga 1). Sällskapet ska bedriva idrotterna 

segling och issegling. Sällskapet ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri 

idrott. 

 

Styrelsen, allmänt 
Styrelsen sammanträder ungefär 1 gång/månad (ej juli). För att göra arbetet smidigare finns en 
presidiegrupp, där ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör ingår. Gruppen träffas via 
Teams någon vecka före styrelsens möte. Presidiegruppen förbereder styrelsemötet och arbetar fram 
förslag till dagordning för styrelsemötet. 

Styrelsen tillsammans med funktionärer genomför en budget- och planeringsresa i februari. Vid resan 
och konferensen fastställs förslag till budget och verksamhetsplan för 2023 inför årsmötet 2023-03-25.  
Organisation och bemanning för 2023 års arbete med långtidsplan och Vision 2030 kommer också att 
läggas grund för vid konferensen. 
 
Förutom löpande ärenden arbetar styrelsen med att utveckla det administrativa arbetet i programmet 
BAS-K efter inträdet i Saltsjön-Mälarens Båtförbund och Svenska Båtunionen. Andra viktiga ärenden 
är kommunens muddring av Fyrisån i Flottsund samt uppföljning av arrendeavtalen för varv och 
hamn. Tillsammans med övriga båtklubbar i Skarholmenområdet håller vi kontakt med och har 
kontinuerliga dialoger med den grupp inom kommunen som arbetar med framtida planer för 
Skarholmen. 

Ett projekt ”Vision 2030” har startats upp i samarbete med RF-SISU Uppland. Under 2023 kommer ett 
arbete att genomföras för att i slutet av året lägga fram ett förslag långtidsplan och Vision 2030 för 
USS och dess verksamheter. Målsättningen är att lägga fram ett förslag Vision 2030 vid USS årsmöte 
2024. 

 

Kappsegling 
Som vanligt bjuder USS samtliga aktiva inom kappsegling på gemensam middag, Där förväntas 
kappseglingsaktiva att lista sig för de olika funktionärsrollerna som behöver tillsättas under 
sommarens tävlingar.  

Sektionen avser söka sanktioner för följande tävlingar: USS-regattan 10–11 juni, IF SM 2-5  augusti, 
Frog Ocean Sprint Race 2-3 september 
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Kvällsseglingar i samarbete med ESK fortsätter som vanligt, liksom höstens stora höjdpunkt KM 
Sprint. 

Möte har hållits om vårt fortsatta deltagande i allsvenskan. Projekt Gibon fortsätter även i år med 
fokus på kompetensöverföring. 

 

Ungdom 
Sektionen har för avsikt att förvalta och anpassa sej till det ökade intresset och den ökade efterfrågan 
på träning, seglarskola, seglarläger, kappsegling och utbildning. 

Vår målsättning är att fortsatt bedriva kvällsträning för juniorer tre kvällar i veckan. En av dessa 
kvällar är tänkt att samträna med övriga Skarholmsklubbar (UKF och ESK), där fokus kommer att 
ligga på kappseglingsträning med RSFeva. 

En riktad satsning kommer att göras på att få fler juniorer att delta och medverka i kappseglingar både 
lokalt och nationellt. 

Under sommarveckorna 25–29 avser vi att bedriva seglarskola både för ungdomar och vuxna. 

Uppsala kommun har visat intresse för att återupprepa fjolårens lyckade satsningar på två veckors 
sommarlovsläger på USS. Ungdomssektionen ställer sig positiv till att även denna sommar genomföra 
sommarlovsläger i kommunens regi: 

 Kommunen står för samtliga kostnader. 
 Bra reklam för USS som klubb. 
 Alla resurser (ledare, båtar, tält m m) finns tillgängliga efter sommarens verksamheter. 
 Man når ut till grupper som annars kan vara svåra att inkludera i seglings- och andra 

vattenaktiviteter. 
 Senaste årens läger var mycket uppskattade av både deltagare, föräldrar och ledare.  

 

Hamnen 
Under året kommer löpande underhåll att utföras. Till stor ömsesidig nytta och glädje samarbetar vi 
här med ”Kommunens Skarisgrupp”, som även hjälper till inom intendenturen och varvet. Om isläget 
tillåter kan det bli aktuellt att byta några akterstolpar. Om akterstolpar går av tar vi hjälp av 
dykentreprenad för att åtgärda dessa.   

Vi vill även förbättra belysningen på bryggorna. 
 
Klippning av vattenväxter i hamnen kommer att ske under sommaren. 

Ett arbete pågår med att ta fram en tioårsplan för hamnens utveckling, där vi bland annat sneglar på 
Svenska Båtunionens riktlinjer för fritidsbåthamnar. 

Bevakning varje natt under säsongen sker av båtplatsinnehavare. 

 

Varvet 

Bottenjustering vid Flottsund 
Önskade muddringsåtgärder verkar inte kunna bli genomförda i närtid. Tills vidare använder vi oss av 
en extra brygga vid sjösättning och upptagning. 
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Sjösättning våren 2023 
23 april del av kvarter 8 

28 april kv. 1234 

29 april kv. 1234 

6 maj kv. 6 och 7 

7 maj kv. 5 och resterande kv. 8 

 

Upptagning hösten 2023 
23 september kv. 6 och 7 

24 september kv. 5 och del av kvarter 8 

29 september kv. 1234 

30 september kv. 1234 

1 oktober kv. 1234 

7 oktober resterande del kv. 8 

 

Vidare åtgärder 
Vissa åtgärder återstår beträffande renoveringen av gamla slipskjulet och matbod. Målning behövs 
både där och på mastskjulet samt på skyltar. 

Porten till traktorgaraget är i dåligt skick och kommer att åtgärdas. 

Det röda presenning skyddet på bryggan vid mastkran måste bytas ut. 

Intendentur 
En ny sittgrupp med bord kommer att inköpas för att ersätta utsliten sittgrupp med bord på 
bottenplanet i klubbhuset. Löpande underhåll verkställs i vanlig ordning. 

Klubbåtarna underhålls och renoveras av 60-plus-gänget. 

Till stor ömsesidig nytta och glädje samarbetar vi med ”Kommunens Skarisgrupp”, som även hjälper 
till inom hamn och varv.  

 

Klinten 
Vi fortsätter att informera om möjligheten att betala en frivillig gästavgift via Swish. Ett sätt att tydligt 
signalera till alla, såväl medlemmar som gäster, att arbetet inte görs gratis. 

Under året behöver visst underhåll ske i klubbstugan. Trinetten behöver bytas ut, och vissa snickerier 
behöver renoveras. Belysning behöver installeras på loftet. 

Utanför bastun ska nya räcken monteras. Toalettbyggnaden ska få nya vindskivor. På den nya ängen 
ska stubbar tas bort. 3 trädgårdsbord och en ny grill anskaffas. 
 
Två bryggor ska få nya däcksplankor. ”Servicevästar” ska köpas in. 
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Klubbmästeri 
Under året planeras: fika vid styrelsemöten,, fest med middag för kappseglingssektionen, solskensgrill 
och två sjösättningsgrillar, fika vid medlemsmöten och pub vid årsmöte, oktoberfest och Luciapub. 

Klubbens jubilarer uppvaktas med blommor vid ”jämna” år. 

 

Information – administration – miljö 
USS nya hemsida med ny plattform byggdes under 2022 om helt och hållet och startades upp i slutet 
av 2022. Hemsidan har blivit mycket lyckad med ökade möjligheter för funktionärer och medlemmar 
att aktivt medverka i innehåll. Under 2023 kommer arbetet fortsätta med att utvecklahemsidan med de 
nya förutsättningarna. 
 
Klubbtidningen USS-aktuellt ska utkomma med fyra nummer. Lilla Kalendern kommer att utvecklas 
på nya hemsidan.  Alla medlemmar får sex nummer av tidningen Båtliv från Svenska Båtunionen 
(SBU). 

Efter inträdet i Saltsjön-Mälarens Båtförbund har USS anpassat klubbens administration till SBU:s 
system BAS-K (Båtunionens administrativa system – klubbar). Under 2023 kommer arbetet fortgå 
med att implementera och nyttja systemets möjligheter för USS olika verksamheter till gagn för 
funktionärer och medlemmar.  
 
I USS Policydokument, under kap. 9 Miljö, framgår att medlemmarna hittar USS miljöpolicy i 
”Miljöplanen” som är ett fristående dokument som är tillgänglig på hemsidan. Miljöplanen antogs vid 
årsmötet 2021 och är inlämnad till Miljöförvaltningen, Uppsala kommun. Miljöförvaltningen gör 
regelbundet tillsyn på kommunens båtklubbar. Nästa tillsyn planeras enligt Miljöförvaltningen under 
2023 eller 2024. 

Under 2023 ska USS fortsätta göra Miljöplanenväl känd för sällskapets medlemmar och gäster genom 
information på hemsidan och anslag på informationstavlor i hamnen, på varvet och på Klinten samt 
årligt utskick till medlemmarnas mail. 

 

Styrelsen 

 


