Upplands Väsby Båtsällskap

VÅR VISION 2022 - 2026
Livet är ett vågat äventyr eller ingenting alls

Sammanfattning
Vi fick uppdraget på höstmötet 2021 att ta fram detta förslag till UVB´s Vision.
Vi hoppas nu att det väcker idéer, tankar och förväntningar också hos dig
som läser detta – tankar som du på ditt vis ser kan omsättas i en hjälpande
handling för klubben och medlemmarnas bästa!
Med vänliga hälsningar!
Jan L, Mikael C, Thomas E och Thorbjörn H
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Kommentar
Presenterad på Årsmötet 2022-02-17 och antagen på styrelsemötet
2022-05-19.
Reviderad och anpassad inför publicering på UVB´s hemsida.

Källreferens:
Citat “Livet är ett vågat äventyr eller ingenting alls.” – Helen Keller

Livet är ett vågat äventyr eller ingenting alls.
1

UVB: 2022-05-31_TH

VISIONER, STRATEGIER OCH MÅL FÖR UPPLANDS VÄSBY BÅTSÄLLSKAP 2022-2026
Upplands Väsby Båtsällskap
Vår vision
Upplands Väsby Båtsällskap (UVB) välkomnar alla vuxna, ungdomar och barn som har ett intresse för
att bli medlemmar i sällskapets verksamhet, där vi sedan mer än 70 år tillbaka verkar för ett aktivt
båtliv, i vår Mälarkommun Upplands Väsby.

Vi är….
En ideell och allmännyttig förening, som har som ändamål att tillhandahålla en väl organiserad hamn
med tillgängliga båt och, uppläggningsplatser i Upplands Väsby kommun, samt därtill främja intresse
och kunskap om sjö- och båtliv samt att motivera och stimulera vuxna, ungdomar och barn till ett aktivt
fritidsliv där hänsynstagande till vår vatten och havsmiljö, är en självklarhet.

Vi vill ….







Erbjuda en välkomnande och inkluderande miljö där alla respekteras och hjälper varandra
Stimulera medlemmar att engagera sig i olika typer av aktiviteter och insatser som krävs för att
tillsammans utveckla och driva sällskapets verksamhet.
Vara en synlig och aktiv del av Upplands Väsby kommuns utbud av idrott- och fritidsverksamheter.
Erbjuda medlemmarna brygg- och landplatser som är säkra och miljövänliga.
Främja medlemmars kunskap om sjö- och båtliv.
Erbjuda en aktiv ungdomsverksamhet som främjar intresset för båtliv och fiske från båt.

Mål på 5-års sikt
•

Prioritera investeringar och underhåll av befintlig anläggning för att säkerställa en funktionelloch säker verksamhet som kan möta framtida krav.

•

Miljöarbete ska fortsatt vara en tydlig del av vår verksamhet med årligen återkommande
reviderade och mätbara mål.

•

Noll koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet – detta uppnås t.ex. genom att elkraft och
drivmedel som används för sällskapets drift och skötsel ska vara förnybart.

•

Presentera långsiktig plan och framtida behov av investeringar för kommunen i syfte att
etablera ett fördjupat samarbete om Sällskapets och småbåtshamnens betydelse, i en sjö nära
och växande kommun som Upplands Väsby.

•

Ta fram en utvecklingsplan med aktiviteter som främjar ett aktivt båtliv för både ungdomar och
vuxna

•

Föryngra styrelse- och funktionärsorganisationen.
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Våra Kommittéer och dess sektioner
Medlemskommittén
Medlemskommittén svarar för arrangemang av aktiviteter vars syfte är att öka gemenskapen och
sammanhållningen. Detta under mottot ”Men det är vi tillsammans som gör vår klubb till en trevlig plats
att vara på.”
Medlemmar ska kännas sig välkomna och vara delaktiga i verksamheten där vi erbjuder varandra
gemenskap och utbyte av kunskap om båt- och sjöliv.
Mål på 5-års sikt
1.
2.
3.
4.
5.

Arrangera årliga navigationskurser.
Arrangera ”prova på”- aktiviteter för praktisk motor- och segelbåtshantering
Arrangera ett antal trivselarrangemang per år.
Erbjuda faddrar för nya medlemmar, för att dessa ska komma till rätta och välkomnas.
Att alla medlemmar deltar i minst ett aktivitetspass/arbetspass per år där skötsel- och underhåll
av sällskapets anläggningar genomförs, jämte andra aktiviteter.
6. Ansvarar för att kommitteens del av innehållet på hemsidan är aktuell och korrekt.
Medlemskommittén föreslås utöver ovanstående mål att också ge följande sektioner ett fördjupat stöd
och prioritering.

Seglarskola & Jolleverksamhet
Seglarskolan och en aktiv jolleverksamhet är prioriterade verksamheter som främjar ett aktivt båtliv för
både unga och vuxna.
Mål på 5-års sikt
1.
2.
3.
4.

Seglarskola för barn och ungdomar utökas t.ex. genom samarbete med skolor.
Seglarskola för vuxna startas.
Landsplats för medlemmars jollar ska erbjudas för att stimulera till en aktiv jolleverksamhet.
Medlemmar ska kunna hyra klubbens jollar då dessa inte används i seglarskolan eller
kommande tävlingsverksamhet.

Fiske
Fiske från egen båt utövas av en stor andel av sällskapets medlemmar och ska därför vara en prioriterad
verksamhet.
Mål på 5-års sikt
1. Återstarta fiskesektionen.
2. Genomföra 4–6 fisketävlingar för vuxna och ungdomar per år.
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Hamnkommittén
Hamnkommittén svarar för tilldelning av brygg-platser i hamnen, underhåll av klubbens brygg-system
innefattande bommar, el, belysning och vatten på bryggorna.
Hamnens befintliga kapacitet ska bibehållas och platser tilldelas utefter kölista och båtstorlek. Utökning
av hamnen kan beaktas när behov och förutsättningar finns i kommunen.
Mål på 5-års sikt
1. Ansvarar för att bryggor repareras enligt fastställd underhållsplan eller ersätts av nya.
2. Ansvarar för att samtliga båtplatser ska vara utrustade med bommar som ägs av sällskapet.
3. Ansvarar för att erbjuda optimerade brygg-platser, som är lätta att anpassa till båtarnas
bredd samt enkla att administrera.
4. Förbättrad belysning- och elförsörjning på bryggor.
5. Införa ladd-platser för laddning av el-båtar i hamnen.
6. Ansvarar för att kommitteens del av innehållet på hemsidan är aktuell och korrekt.
Hamnkommittén föreslås utöver ovanstående mål att också ge sektionen Svanholmen det stöd och
prioritering som dess betydelse har.

Svanholmen
Sällskapets klubbholme, Svanholmen, ska vara en naturlig samlingsplats och utflyktsmål och därmed en
prioriterad verksamhet.
Mål på 5-års sikt
1.
2.
3.
4.

Ingå nytt arrendeavtal.
Bryggor och övrig anläggning repareras enligt fastställd underhållsplan.
Anlägga toalett.
Se över behovet av solcellskraft för till exempel belysning och laddning av batterier.

Varvskommittén
Varvskommittén svarar för sjösättning, torrsättning och vinteruppläggning av medlemmarnas båtar samt
skötsel och underhåll av sällskapets varvsanläggning.
Varvsområdets befintliga kapacitet ska bibehållas. Utökning av varvsområdet kan beaktas när behov
och förutsättningar finns i kommunen.
Mål på 5-års sikt
1. Ansvarar för att skapa ett attraktivare varvsområde, som sommartid inbjuder till möten och
umgänge för medlemmar.
2. Ansvarar för att ta fram ett framtida lyftalternativ i egen regi, för sjö- och torrsättning av
”kranbåtar”, vilket ger sällskapet en större flexibilitet i tid och rum.
3. Ansvarar för att underhåll av varvsområdets anläggningar och utrustning genomförs enligt
fastställd underhållsplan.
4. Ansvarar för att arbets-/aktivitetspass med medlemsmedverkan organiseras och arbetsleds för
bland annat skötsel- och underhållsaktiviteter.
5. Ansvarar för att erbjuda miljöbränsle i ”macken” (till exempel HVO100 och Akrylatbensin)
6. Ansvarar för förbättrad belysning- och elförsörjning på varvsområdet.
7. Ansvarar för att kommitténs del av innehållet på hemsidan är aktuell och korrekt.
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Service & Fastighetskommittén (tidigare namn Service och Säkerhetskommitté)
Kommittén ansvarar för fastigheter, säkerhet, IT-miljö samt genomförandet av det planlagda underhållet
och den löpande service och skötsel, som behövs.
Mål på 5-års sikt
1. Ansvarar för att underhåll av sällskapets fastigheter genomförs enligt fastställd underhållsplan.
2. Ansvarar för att arbets-/aktivitetspass med medlemsmedverkan organiseras och arbetsleds för
bland annat skötsel- och underhållsaktiviteter.
3. Ansvara för att medlemmarna bland annat kan boka in sig på sina vaktpass och arbets/aktivitetspass, i Båtunionens system.
4. Ansvarar för att ta fram en ny hemsida, som ger medlemmarna en snabb och god översikt över
sällskapets organisation, utbud och aktuell information. Genom en inbyggd och utvecklingsbar
teknik ska hemsidan bland annat vara interaktiv.
5. Ansvarar för att kommitténs del av innehållet på hemsidan är aktuell och korrekt.

Organisation övrigt
För sällskapets framtid är det mycket viktigt att förnya sig och hålla sig relevant i förhållande till den
utveckling som sker, samt att ge medlemmarna över tid möjlighet till ett bra och aktivt sjö & båtliv. I
detta så behövs medlemmars engagemang, idéer och förmåga att genomföra beslutade aktiviteter.
Mål på 5-års sikt
1. Föryngring av styrelse och funktionärer.
2. Styrelsearbete planeras och följs upp i enlighet med styrelsedirektiv och uppsatta mål per
kommittee, sektion eller verksamhetsområde.
3. Modern teknik ska användas i kommunikationen med medlemmarna vilket t.ex. innebär att
hemsidan alltid ska vara uppdaterad med aktuell information. Det ska vara lätt att uppdatera
hemsidan för funktionärer i styrelse och kommittéer. Hemsidan ska vara interaktiv.

Investeringsplan
Hur ska visionerna och dess mål genomföras i praktiken?
Styrelsen ger respektive kommittee i uppdrag att realisera sitt uppdrag och den vision som beslutas.
Kommitteen tar fram en plan där det ska framgå när, var, hur det enskilda målet/aktiviteten kan
förverkligas, givet att finansiering och resursbehov kan erhållas enligt plan.
Ett exempel på en översikts/investeringsplan, med prognos även för 2027.
Investeringsplan
Bommar, bef bryggor
Bommar, nya bryggor
Bryggor
Båtlyft
Bränsledepå
Mastkran
Markplan utökning
Elsystem
Utgifter för investeringar

Not
1

2022
2023
-300 000 kr -304 500 kr

2026

2027

-334 330 kr
-995 028 kr

-339 344 kr
-1 009 954 kr

-796 023 kr
-128 778 kr
-653 549 kr
-132 670 kr
-300 000 kr -304 500 kr -437 846 kr -3 006 325 kr -2 258 051 kr

-134 661 kr
-1 483 959 kr

2
3
4
5
6

2024
-309 068 kr

2025

-2 091 357 kr
-261 420 kr
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