Medlemsinformation nr 2, 14 april 2016
Hemsida:

www.minsveparen.se

HJÄLP !!!
Årsmöte:
VAF M 20:

Almedalen/Visby 3-10 juli
Torsdagen 21 april kl. 18.00
Lör-sön 23-24 april kl. 9-16
Lör-sön 21-22 maj kl. 9-16

Utbildningshelg: Lör-sön 14-15 maj
Årsavgiften 2016
M 20:s Jubileumsturné

Påsken har passerat och sommartiden med den sköna vårvärmen är här!
M 20 ligger på den glittrande Nybroviken och väntar med sin nya profil på oss i vårsolens värme!
1) HJÄLP !!! Almedalen/Visby
Vi behöver snarast en ny organisation/företag som hyr M 20 i 3-4 dagar under perioden 3-10 juli.
Primärt sön-tors 3-7 juli. M 20 har i år tilldelats en kanonfin kajplats längs landsidans brygga.
”Utställartorget” är alldeles intill och M 20 kan då också tjänstgöra som utställningsplattform!
Promenadstråket längs hamnen passerar också vår förtöjnings-/kajplats. M.a.o. ett utmärkt läge!
(Vår tidigare hyresgäst har nyligen meddelat oss att de inte ska vara så engagerade i Visby i år.)
Hjälp oss! Sprid denna unika möjlighet i dina närverk och hänvisa då gärna också till vår
hemsida! Kontakta Åke F på tel. 070 - 523 19 01 för ytterligare information och bokning!
2) Årsmöte 21 april
Vi påminner om årsmötet 21 april kl. 18.00 på isbrytaren St. Erik. BIO (Bar Is Open) från 17.00.
Kvällen avslutas med ”Lopp” och gunrumssnack fram till ”Eldrund” e.s.o. (enligt senare order).
Anmälan, med ev. önskemål om binge ombord på M 20, till kontakt@minsveparen.se senast
den 19 april. www.minsveparen.se
3) VAF M 20 lör-sön 23-24 april och lör-sön 21-22 maj kl. 9-16.
Vård Av Fartyg. Under två förhoppningsvis varma och soliga helger fokuserar vi på att vårda
M 20 så hon i år blir extra fin inför Jubileumsturnén. Vi samlas kl. 9-10 och håller på så länge vi
kan, vill och orkar. Vi ordnar lunch och kaffe för alla flitiga deltagare. Ev. övernattning ombord.
För planering av lunchen önskar vi din anmälan om deltagande till kontakt@minsveparen.se
4) Utbildningshelg ”Basic Saftey inre fart” 14-15 maj
Start på lörd. kl. 09.30 vid M 20. Samling 09.00. Vi ägnar helgen åt utbilning, väsentligan delar
ur Basic Saftey. Du måste ha utbildningen för att kunna mönstras ombord och därmed kunna
ingå som ordinarie besättning (ej PAX). Anmälan senast 11 maj till kontakt@minsveparen.se
5) Årsavgiften 2016
En påminnelse om den oförändrade årsavgiften, 200:- BG 5741-6133 eller Swish 1233 0311 68.
6) M 20 Jubileumsturné 2016
Vi har glädjande fått en mycket god beläggning på vår Jubileumsturné. Vissa delsträckor är
redan fulltecknade men det finns fortfarande chansen att följa med längs Sveriges kust och
genom Göta Kanal. För mer info se hemsidan och Medlemsinfo nr 1/16.

Varma vårhälsningar från styrelsen och M 20 !

M 20

75 År

JUBILEUMSTURNÉ 2016

En unik möjlighet att se Sveriges kuster & Göta Kanal !
VÄLKOMNA OMBORD!
www.minsveparen.se

