Medlemsinformation nr 1, 20 februari 2016
Hemsida:

www.minsveparen.se

Rustning M20: Lördag 12 och ev. söndag 13 mars
Årsmöte 2015: Torsdagen 21 april kl. 18.00, St. Erik
Utbildning:
Lörd.-sönd. 14-15 maj
Läkarintyg för sjöfolk
Hyr M20 - privat/företag
Årsavgiften 2016
Program 2016 med M20:s Jubileumsturné

Jubileumsåret 2016, M20 75 år, har inletts!
På styrelsemötet den 18 febr. beslöts att vi genomför planerad
Jubileumsturné runt Sveriges kust och genom Göta Kanal!
För detaljerat program och anmälan se nedan och kartbilagan.
För att vi skall kunna visa upp ett fint museifartyg behövs
många hjälpande händer under våren.
Vi fokuserar i huvudsak på följande tre aktiviteter:
1) Rustning M20 12 (-13) mars
Samling kl. 9-10. Vintertäckningen och förliga masten skall demonteras. Vinterförvarad
utrustning skall plockas fram och kontrolleras/vårdas. Brandpumpar kopplas och avprovas.
Topplanternan skall monteras på nytt fäste. Livflottarna skall bäras ombord efter service m.m.
Nya tampar till alla fendrar skall splitsas, skylightgångjärn och galler monteras. Nya radardomen
monteras, förbererelser för målning & lackning samt puts i övrigt såväl inom- som utombords.
Är väderprognosen gynnsam fortsätter de som kan och vill på söndagen efter en trevlig kväll
ombord. Övernattning ombord kan erbjudas för långväga. Lunch kommer att ordnas på vanlig
sjömansmässigt sätt för alla ambitiösa fartygsvårdare! Varma kläder anbefalles!
Har vi tur med vädret hoppas vi också kunna skönmåla damen på nödvändiga ställen. Får vi tid
för en provtur på söndagen gör vi en sväng i hamnen och vinkar åt på kungen nedanför slottet!
Anmälan till kontakt@minsveparen.se
2) Årsmöte 21 april
Härmed kallas medlemmarna till föreningens årsmöte den 21 april kl. 18.00 ombord på
isbrytaren St. Erik. BIO (Bar Is Open) från 17.00
Till årsmötet för 75-års-jubilerande M20 har Hans-Lennart Ohlsson, chef för Sjöhistoriska inom
SMM, Statens Maritima Museer inbjudits.
Kvällen avslutas med ”Lopp” och gunrumssnack fram till ”Eldrund” e.s.o. (enligt senare order).
Anmälan, med ev. önskemål om binge ombord på M20, till kontakt@minsveparen.se senast
den 19 april. Dagordning m.m. kommer senare att finnas på vår hemsida! www.minsveparen.se
3) Utbildningshelg 14-15 maj
Start på lörd. kl. 09.30 vid M20. Vi ägnar helgen åt utbilning, väsentligan delar ur Basic Saftey.
Anmälan senast 11 maj till kontakt@minsveparen.se
Läkarintyg för sjöfolk
Läkarintyg för sjöfolk krävs för att kunna mönstra in i M20:s besättning. (Gäller ej passagerare).
Detta är Transportstyrelsens krav. Ett sådant läkarintyg gäller för Inre fart i 4 år, i Närfart 2 år.
Genom vår ”Fartygsläkare” kan detta erhållas till en mycket förmånlig kostnad. Under våren
planeras tillfällen att erhålla ett sådant för de som saknar/vill ha eller behöver förnya sitt gamla.

Hyr M20
Tag möjligheten att hyra M20 för en tur/dag eller längre med vänner och/eller affärskamrater. Se
Stockholm från sjösidan före en middag eller tag dina arbetskamrater på en tur till Vaxholms
kastell. Konferera och ät lunch på kastellet och åk tillbaka till Stockholm efter konferensens slut.
Dagstur till Siaröfortet med visning och lunch är också en trevlig tur i Stockholms norra skärgård.
Sprid gärna denna möjlighet till vänner och bekanta. För mer info se hemsidan under ”Hyr M20”.
Årsavgiften 2016
En liten påminnelse för de som ännu ej betalat sin årsavgift, 200:BG 5741-6133 eller Swish 1233 0311 68.
Vår- & sommarprogram 2016 inkl. Jubileumsturnén för M20 och Föreningen M20
12-13 mars
Vår-rustning
21 april
Årsmöte, ombord på St. Erik
14-15 maj
Utbildningshelg
28 maj
En medlemstur till Hamnens dag, Marina Läroverket, Danderyd. (100:- inkl. lunch)

Jubileumsturnén 30/6-14/8 (Etapper A-K & GK1-4)(Exakta datum per natthamn enligt bilagan)
30/6-3/7

A

Stockholm - Nynäshamn - Arkö - (Västervik) - Visby

3-10/7

--

Stillaliggande i Visby, Almedalsveckan (ev. kan medlemmar bo ombord viss tid.)

10-12/7

B

Visby - Byxelkrok - (Borgholm) - Kalmar - Karlskrona

13/7

--

Liggedag/charter(?), Karlskrona

14-16/7

C

Karlskrona - Simrishamn - Ystad - Köge (2 x 75 årsjubileum)

17/7

--

Liggedag Köge

18/7
18-19/7
19-22/7

D
E
F

Köge - Flakfort/Ven - Helsingör/Helsingborg
Helsingör/Helsingborg - Höganäs - Halmstad
Halmstad - Varberg - Vinga - Göteborg

23-24/7

--

Liggedagar vid Maritiman/charter(?), Göteborg

25/7
26/7
27-29/7
30/7

G
H
I
J

Göteborg - Marstrand/Kyrkesund/Mollösund/Gullholmnen - Lysekil
Lysekil - Skredsvik - Lysekil (Besök Skredsviksbasen)
Lysekil - Smögen/Hovenäset - Väderöarna - Strömstad (ev. charter)
Strömstad - Halden - Strömstad (ev. guidning på Fredrikstens fästning)

31/7

--

Liggedag, Strömstad

1-3/8

K

Strömstad - Smögen/Lysekil - Marstrand/Känsö - Göteborg (ev. charter)

4/8

--

Liggedag Maritiman, Göteborg

5-7/8
7-9/8
9-11/8
11-14/8

GK1
GK2
GK3
GK4

Göteborg - Lilla Edet/Trollhättan - Vänersborg - (Läckö) - Sjötorp - Töreboda
Töreboda - Vassbacken - Forsvik/Karlsborg - Vadstena - Motala
Motala - Borenshult - Borensberg - Berg - Norsholm - Söderköping
Söderköping - Stegeborg - Sävsundet/Trosa - Sandhamn - Stockholm

(Program och turer efter sommaren är i dagsläget ej fastställda.)
Kostnader:
Medlemmar i Föreningen M20 erbjudes för 500:-/dygn inkluderande halvpension; frukost, lunch
och bingplats, följa med på passande etapper. Dagsturerna, Lysekil - Skredsvik - Lysekil resp.
Strömstad - Halden - Strömstad, 400:-/dag inkl. lunch.
Ev frågor till Åke Foghammar, mobiler: 070 - 526 30 80 alt. 070 - 523 19 01.
Skriftliga frågor och Anmälan till etapper och dagsturer till kontakt@minsveparen.se

Senvinterhälsningar med önskan om ett upplevelserikt Jubileumsår !

M20 75 År
JUBILEUMSTURNÉ 2016

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

