
 

                    Medlemsinformation nr 4,  10 aug 2017 

     Hemsida: www.minsveparen.se 
 

  

  

 1) Höstmöte - Framtidsscenario M 20 13 sept.  

 2) Kräftskiva SANDHAMN 2-3 sept. 

 3) EDIP En Dag I Paradiset Gålö 8-10 sept. 

 4) Hyr M 20  ! 

  

  

   

M 20  har nu efter välförrättat årligt värv i Visby och expedition till Arholma batteri återhämtat 

sig vid museipiren och är nu redo för ett par av säsongens senare sommaraktiviteter. 

Därefter kommer vårt i år tidigarelagda höstmöte om M 20 framtid m.m. 
  

1) Höstmöte/Föreningsmöte onsdagen 13 september kl. 18.00. 
 

    Vi samlas och umgås vid Nya Djurgårdsvarvet på Hamnkontoret, Beckholmsvägen 4.  

 BIO (Bar Is Open) från kl. 17.00, Höstmötet startar kl.18. 

 Vi diskuterar framtiden för M 20. Scenariot sträcker sig främst 2-5 år framåt men även på lägre sikt! 

 Ett viktigt möte för framtiden där vi väldigt gärna ser dig som medlem att du deltar! 
 

 På dagordeningen finns också bl.a. ett förslag till stadgeändring/förenkling. 
  

 Nuvarande lydelse: 

    § 13  …  Kallelse till Årsmöte, Höstmöte och Extra föreningsmöte skall ske senast 20 dagar före 
                                    mötet med e-post eller för medlemmar, som ej anmält e-postadress, per brev.  … 
 

 Idag har näst intill alla tillgång till internet och därmed e-mail. För att förenkla föreslås följande: 
  

 Föreslagen förenkling/ny lydelse: 

 § 13  … Kallelse till Årsmöte, Höstmöte och Extra föreningsmöte skall ske, senast 20 dagar före 
                                   mötet, på hemsidan och med e-post.   

 Anmälan för bl.a. planering av enklare förtäring till kontakt@minsveparen.se 
         

2) Kräftskiva 2-3 september i Sandhamn ombord på M 20.  

 Vi samlas kl. 12.00 på lördagen 2/9. Kl. 13.00 kastar vi loss för en tur via Vaxholm till Sandhamn.  

 Efter förtöjning och promenad i Sandhamn sätter vi oss i mässen och avnjuter havskräftor och räkor 

med för ändamålet lämpligt medhavda drycker. Vi vaggas till sömns på M 20 och kastar loss för 

hemfärd via Jungfrufjärden och Baggenstäket kl. 10 på söndagen. (Ta med eget sänglinne etc.) 

 DA museipiren senast kl. 14.00. Medlempris för M 20 och kräftor/räkor m.m. enl. dagspris. 

 OBS! Begränsat antal platser!  

 Anmälan senast 30 aug till: kontakt@minsveparen.se  

  

3)  EDIP En Dag I Paradiset Gålö 8-10 september. 

 Som annonserats på vår hemsida genomför Veteranflottiljen sitt årliga evenemang på Gålö lördagen 

den 9 sept. Vi avser att närvara med M 20 och avseglar från Museipiren i Stockholm på fredag efter-

middag den 8 september kl. 14.00. Efter ankomst och förtöjnings avnjuter vi middag ombord. 

 Under lördagen genomför vi turer på Hårsfjärden/Märsgarn/Fjäderholmarna och ser på Mtb m.fl. u.g. 

 På lördagskvällen planeras ett besättningsgemensamt samkväm för att fira alla jubilerande fartyg m.m. 

 Återfärd på söndag förmiddag den 10 sept. Ankomst Stockholm senast kl. 14.00.   
  

 OBS! Begränsat antal platser! Ta med eget sänglinne (lakan/örngott) samt lämpliga mediciner etc. 

 Anmälan till kontakt@minsveparen.se 
 

 

http://www.minsveparen.se/


4) Hyr M 20 
 Vi har och vårdar ett unikt och vackert fartyg!  

                         Använd det! 

 Det 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. 

 För mer info se hemsidan eller kontakta Åke Foghammar, 070-523 19 01. 

 

  

                 
 

 

Styrelsen önskar alla medlemmar välkomna till v  åra arrangemang  

och 

 framför allt till Höstmötet!  


