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M20-vänner!  
 

1.  Kort rapport från Årsmötet den 10 april ombord på isbrytaren St Erik. 

 Efter BIO i ST Eriks Gunrum samlades medlemmarna till musik och bilder i lastrummet för årsmöte. 

 Årsmötet kunde konstatera att Föreningen M20 står stadigt med god ekonomi och en väl fungerande 

styrelse. Styrelsens målsättning är att under kommande vinter förnya klassningen för ny 5-års-period. 

 Styrelsen lämnades oförändrad varvid omval gjordes för Åke Foghammar, Johan Magnusson och 

Rickard Wallmark vilka omvaldes för 2 år. 

 Övriga, Ordf. Johan Boström samt ledamöterna Claes Enquist, P-A Emilson, Anders Kierkegaard, 

samt Lars Gattberg kvarstår 1 år enligt förra årets årsmötesbeslut. 

 I övrigt informerades om sommarens turer med M20, Transportstyrelsens lättnad avseende säkerhets-

bemanningen, om Veteranflottiljen och beslut om avgifter. Årsavgiften lämnades oförändrad 200:-, 

 för ständigt medlemskap erläggs 15 årsavgifter. 

 Då kvällens föredragshållare beklagligtvis plötsligt blivit förhindrad att komma ilade de närvarande 

med raska steg åter till Gunrummet på St. Erik där traditionell SOS med passande dryck intogs med 

sång och glam. Glädjande kunde vår medlem Hans Bergström, en av författarna till Minsveparboken, 

berätta några anektdoter från förr mellan visorna liksom att Sten Ramberg berättade M-båtshistoria. 

 Några medlemmar vaggades sedan gott till sömns ombord på M20. 

2.   Medlemsturer med M20 

2.1 Lördag-Söndag 17-18 maj gör vi en tur på Mälaren till Mariefred och Gripsholms slott. 

 Vi tar vi oss upp i Mälaren genom Hammarbyslussen, förbi Drottningholms slott och vidare förbi 

Ekerö kyrka, genom Bockholmssundet, förbi Birka och vidare över Björkfjärden mot Mariefred. 

 En fin vårseglats genom historiska farvatten. En möjlighet att lufta garderoben och att umgås med 

glada M20-medlemmar. Förhoppningsvis får vi ett fint besök på Gripsholms slott före hemfärden. 

 Samling på lördagen 09.00 och åter vid Jagarpiren på söndagen senast 17.00. 

 Anmälan till kontakt@minsveparen.se ! Kostnad 500:- inluderande 1 frukost och 2 luncher samt 

bingplats! Lördagkvällens middag e.s.o. (ombord eller iland) bl.a. beroende på väder och vind etc. 
 

2.2 Lördagen den 24 maj besöker vi Hamnens dag vid Marina Läroverket i Stocksund. 

 Vi upprepar förra årets lyckade seglats till Hamnens dag i Stocksund. Ett trevligt arrangemang av 

Marina Läroverket där M20 visar upp sig tillsammans med bl.a. SSRS, Polis och Kustbevakning. 

 En dagstur med avgång 09.00 från Jagarpiren och åter senast 18.00. Kostnad inkl. lunch 200:-. 

 Ev. kommer även Sjövärnskåren vara med oss ombord. Anmälan till kontakt@minsveparen.se 
 

2.3 Runt Sveriges kust och genom GÖTA KANAL 2014 
  

Stockholm - Visby - Kalmar - Karlskrona - Ystad - Köge(Dk)- Flakfort - Helsingör - Helsingborg - 

Falkenberg/Varberg - Göteborg och åter via GÖTA KANAL till Stockholm. 
 

En unik möjlighet att följa med M20 på olika delsträckor i sommar. Massor av upplevelser till själv-

kostnadspris! Vi har ett par platser kvar runt kusten Sthlm - Visby 26-29/6, Visby - Göteborg 6-13/7 

och faktiskt (!) fortfarande platser kvar genom Göta Kanal 1-10 augusti. Det är nu hög tid att anmäla 

sig för en plats. För aktuellt anmälningsläge och frågor ring Åke Foghammar 070-526 30 80.  

Anmälan till kontakt@minsveparen.se   
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3.   Medlemsavgiften 2014 

Det är nu dags att betala in din medlemsavgift. Som nämnts ovan är medlemsavgiften  

oförändrad 200:-/år. Önskar du ständigt medlemskap betalar du 15 årsavgifter = 3000:- 

 

Du är även välkommen med bidrag i övrigt som även de kan inbetalas till Föreningen M20  

    

   Plusgiro  44 78 67-3 

   Bankgiro 5741-6133 

 

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt 

 

GLAD PÅSK 
 

och vi hoppas att vi ses ombord på M20 i sommar! 

 

 

För senaste nytt se vår hemsida som har mer detaljinformation och bilder! 
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                            M20 slussar i Borenshult           ”Kanalbyggare”  

           Baltzar von Platen 


