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M20-vänner!
Sant eller ej men snön yr just nu för fullt runt M20 där hon ligger vid piren bakom Vasamuseet!
Årsmöte
Årsmötet den 25 april kl. 18.00 ombord på isbrytaren St Erik. Talare från SMM/Sjöhistoriska.
Dagordning och ytterligare information finner du på hemsidan!
Anmälan om deltagande till kontakt@minsveparen.se
Säsongsprogram 2013 och Medlemsresor
Rustning inkl. säkerhetskontroller och inspektioner och uthyrningar börjar fylla på i kalendern.
M20 planeras att ”Till Håkis ära & minne” i sommar besöka Kalmar.
April
Lö-Sö 6-7 kl. 10-15 Rustningshelg; (För långväga kan övernattning ordnas ombord.)
Lö
20 kl. 10-15 Vi vårdar M20 och tar en kortare hamntur med manöverövningar.
Maj
Lö 4 kl. 10-15 Arbetslördag då vi underhåller M20. (slipar/målar/putsar)
Lö 25 kl. 8-18 Medlemstur till Hamnens dag vid Marina Läroverket i Danderyd.
Juni - Juli
27/6-2/7 Medlemsresa (Etapp A) Sthlm-Visby och Almedalsveckan via Nynäshamn.
6-8/7 Medlemsresa (Etapp B) frånVisby via Öland till Kalmar
9-14/7 Medlemsresa (Etapp C) från Kalmar längs ostkusten till Stockholm
För deltagande i medlemsturen till Marina Läroverket och ”Medlemsresorna” kontaktar du
Åke Foghammar, 070 - 526 30 80, ake.foghammar@telia.com för anmälan och information.
Du kan i mån av plats givetvis delta i flera etapper. 2-6 juli är dock M20 företagschartrad.
Generellt gäller att frukost och lunch samt kojplats ingår i medlemspriset 500:-/dygn.
Uthyrning/charter
Tag möjligheten att hyra M20!
Vi har redan ett par inbokade uthyrningar för säsongen.
M20 är en härligt fin plattform för företaget eller familjen, för att fira och/eller att se Stockholms
skärgård från sjön! Varför inte en dag med besök på Siaröfortet eller konferans på Vaxholms Kastell.
Med lunch ombord och middag på Kastellet och kanske övernattning ombord blir det en härlig tur!
För priser m.m. se vår hemsida under fliken ”Hyr M20”.

M20 Önskelista
Har du möjlighet hjälpa till att uppfylla M20:s önskningar?
- En stol till bryggan (typ lastbilsstol)
- Utombordare till gummibåten
- Luftkompressor och stålhacka
- Nya heltäckningsmattor
- Nya Båtsportkort över ostkusten
- 4-6 röd/vita frälsarkransvimplar
Vi behöver dessutom hjälp med
- att svetsa vår landgång (aluminium) som gått sönder i vinter
- kontakt med en elektriker
Har du kunskap/behörighet eller tips och därmed kan bidra till detta direkt med
materiel eller indirekt med bidrag kontakta Åke Foghammar för ytterligare info.
Böcker/bokpaket
Vi har ett antal exklusiva böcker till försäljning till förmånligt medlemspris:
- Sjöminan (FoKK) 225:- En bok för varje minör om minor & kalla kriget.
- Åttonde hjulet (Anders F. Håkansson) 225:En spännande roman om Italienjagarnas hemfärd under VKII 1940.
- Sjöstycken (Carl Krusell) 225:En bok om målande sjöofficerare som konstnärer och deras målningar.
Köper du mer än en bok får du 25:-/st rabatt på de övriga, 225/425/625:- m.a.o.!
Beställ idag på kontakt@minsveparen.se och betala in på något av Föreningen
M20:s konton; Plusgiro: 44 78 67-3 alt. Bankgiro 5741-6133 och böckerna
levereras/avhämtas ombord på M20 eller vid årsmötet på St. Erik.
(De kan även skickas på posten mot självkostnadspris.)
Medlemsavgiften och Medlemsregistret
Vi håller som bäst på att uppdatera föreningens medlemsregister i samband med att vi skaffat ett
”medlemsregisterprogram” till skattmästaren för effektivare och därmed enklare hantering.
Vi önskar att du kompletterar dina uppgifter i samband med inbetalningen av årsavgiften alt.
informerar skattmästaren via kontakt@minsveparen.se
De uppgifter vi önskar är förutom ditt namn och aktuell postadress även telefonnummer såväl hem
som till mobilen, e-mailadress och vilka ev. behörigheter du har som fartygsbefäl, marinbefäl,
kustskepparintyg, läkare etc. Har du andra färdigheter som t.e.x. elektriker, snickare eller kock så
ange även det!
Har du inte i dagarna fått utskicket om medlemsavgiften så har vi tyvärr inte din rätta e-mailadress.
Uppgifter om medlemsavgiften m.m. finner du på föreningens hemsida www.minsveparen.se

Välkommen ombord på M20 vid våra aktiviteter och seglatser till sjöss 2013!

GLAD PÅSK !

