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M 20 ligger nu och värmer sig i vårsolen och inväntar medlemmarnas insatser vid Museipiren! 
  

1) Rapport från M 20:s Årsmöte 6 april   

Ett knappt 20-tal medlemmar slöt upp vid årsmötet ombord på isbrytaren Sankt Erik och följde 

intresserat årsmötets stadgeenliga dagordning. En hel del tilläggsinformation gavs om framtida 

åtgärder för stäven och breddning av verksamheten för att öka möjligheten för yngre att delta 

ombord.  

Sommarens planer för M 20 presenterades (se nedan) och Lars Gattberg avtackades som avgående 

styrelsemedlem efter att ha varit med från starten 2004. Likaså tackades Jan Frunerie som lämnade 

valberedningen efter ”lång och trogen tjänst”. Tack båda för era värdefulla insatser! 

Styrelsen valdes i övrigt oförändrad från föregående år. 

Årsmötet avslutades med ett anförande av chefen för Sjöhistoriska museet, Hans-Lennart Ohlsson, 

som talade om SMM (Statens Maritima Museer) och deras fartygssamlingar och speciellt om K-

märkning av fartyg och båtar. 

Kvällen avrundades med ett uppskattat samkväm (mini-lopp) i gunrummet ombord på Sankt Erik. 

 

2) Utbildning- och VAF-helg  Lör. 6 och sönd. 7 maj kl. 9.00 -   

 För att formellt få mönstra ombord som besättningsman på M 20 krävs 3 olika dokumenterade delar: 

 - Basic Saftey Light (inre fart) (Enklare sjukvård, brandsläckningsutbildning, säkerhet ombord m.m.) 

 - Läkarintyg för sjöfolk (Manilla) 

 - Förtrogenhetsutbildning ombord (Kännedom om utrustningen ombord på M 20) 

 För att få förflytta M 20 till och från Gotland krävs att alla ombord har denna utbildning. 

 Medlemmar kan i alla övriga fall vid medlemsresor följa med som passagerare på färder vid Inre fart.  

 Under lördagen startar vi prick 09.oo med nödvändig utbildning för de medlemmar som tidigare ej 

genomgått ”Basic Saftey Light” (inre fart). Kl. 11.oo börjar sjukvårdsutbildning och därefter enklare 

hälsokontroll för de som saknar giltigt ”Läkarintyg för sjöfolk” (Manilla) 2017.  

 Under eftermiddagen planeras om möjligt även utbildning i hantering av fartygets hjärtstatare. 

 Antalet utbildningsplatser är begränsat och kommer främst att prioriteras de som skall delta vid färden 

till och från Visby. Övriga kan delta i mån av plats. Anmäld dig dock ändå så försöker vi lösa detta. 

 Under söndagen ev. forsattan genomgångar och vård av M 20 och vi hoppas på en kortare provtur i 

Stockholms Hamn. För långväga finns övernattningsmöjligheter ombord! 

 Välkommen med din anmälan till kontakt@minsveparen.se senast den 30 april. 

   

 
 

http://www.minsveparen.se/


3) Medlemsresor 2017 

 

 Generellt gäller att alla intresseanmälningar görs till kontakt@minsveparen.se 

 (För ev. kompletterande information och frågor kontakta Åke Foghammar, 070 - 523 19 01) 

 Som mönstringsbar medlem är du alltid välkommen att delta vid våra kortare charterturer  

 som nyckelbesättning (utöver de maximalt 12 passagerarna vi är behöriga att ta ombord). 

 

 20/5      kl. 08.oo-18.oo.  Hamnens dag, Marina Läroverket, Danderyd. Anmälan senast 12 maj! 

  Upplev en intressant dag full med aktiviteter. Bl.a. kommer Rbb Ystad att delta! 

 

 29/6-2/7 Årets längre medlemsresa går till Gotland. 

  Avgång från Stockholm torsdagen 29 juni och avslutas i Visby söndagen 2 juli. 

  Planerad färdväg: 

   29/6:  Baggenstäket - Dalarö - Gålö/Märsgarn - Muskö - Nynäshamn 

  30/6:  Nynäshamn - Järflotta - Sävsundet - Oxelösund - Arkö 

     1/7:   Överfart till Visby. (Vid olämpligt väder ev. till Västervik) 

         2/7:   Stillaliggande i Visby (Upplev starten av Almedalsveckan) (Överfart till Visby) 

  En mycket fin och omväxlande tur i flera av ostkustens fina skärgårdar! 

  Kostnad: 500:-/dygn inkl. frukost och lunch. (Middag äter vi i land eller har grillafton.)  

  Anmälan senast 30 maj. 

 

 14-15/6 En kortare medlemsresa (utan krav på läkarintyg etc.) går till Sandhamn/Stavsnäs.. 

  Avg. 13.oo, till Sandhamn för att sedan ta ombord våra chartergäster i Stavsnäs   kl. 10.oo 

 den 15 juni. Mönstringsbara medlemmar kan fortsätta med under dagen åter till Sthlm. 

  Anmälan senast 30 maj. 

  

 9/9 EDIP (En Dag I Paradiset)  

  Vi försöker i år komma till Veteranflottiljens huvudattraktion på Gålö. 

  Avgång fred. 8 september kl. 13.oo med återkomst söndagen 10 september senast kl. 14.oo. 

  Anmälan senast 31 augusti. 

 

 

4) Bemanning/charterturer 2017 

 För att kunna fullgöra våra charteråtaganden behövs en nyckelbesättning: FC, MtjC & Däckspersonal. 

 Följande turer planeras där du är välkommen att följa med som nyckelbesättning och i de fall 

förhyraren inte fyller sina 12 platser, som passagerare. 

 12 maj kl. 16.oo-19.30 OJS, Odontologiska Jaktsällskapet (avg. 17.00)  Stockholms Hamn 

  

 26-27 maj kl. 10.oo-17.oo Skärgårdsdagarna, Galärvarvet. Turer i Stockholms Hamn 

 Anmälan så snart som möjligt dock senast en vecka före körningen. 

 



 

5) Hyr M 20 

 I år finns många goda möjligheter att hyra M 20 för din privata eller ditt företags festligheter. 

 Varför inte en kombinerad konferenstur till Vaxholms kastell för arbete och kulturupplevelse! 

 Flera årkurser inom flottan genomför kursresor eller mindre middagar ombord i genuin miljö. 

 

 

6) Medlemsavgift 2017  200:- 

 För dig som ännu inte betalat årets medlemsavgift en liten påminnelse! 

 Föreningen ser tacksamt att du erlägger årets Medlemsavgift på 200 kronor till antingen  

 Bg 5741-6133 eller Swish 1233 0311 68. ’’ 
 

 Obs glöm inte att anger avsändare och gärna om möjligt komplettera med din aktuella mailadress! 

 

 

7) M 20-keps och M 20 piké-tröja med M 20-emblem. 

    75-årsjubilaren till ära inskaffade vi M 20-kepsar och fina marinblå piké-tröjor. 

    (Sorlekar: S, M, L och XL) Keps 250:- och Tröja 300:- Paketpris (en av var) 500:- + porto. 

    Beställ genom mail till kontakt@minsveparen.se  

   Ange om du hämtar ombord eller vill ha postat. 

 

 
 

GLAD PÅSK  2017 och välkommen ombord på  M 20 ! 

 

 


