Medlemsinformation nr 1, 15 januari 2018
Hemsida:

www.minsveparen.se

VAF M 20: Lör 3/2, 3/3, 7/4, 5/5, 2/6. kl. 09-15
Årsmöte Tor. 19 april kl. 18.00
Medlemsavgift 2018
Sommarturné 2018 / Hyr M 20

GOTT NYTT ÅR !
Vi har nu vänt årsblad och har ett spännande sommarprogram att boka in i våra kalendrar!
För att kunna fullborda planeringen behöver vi din anmälan så snart som möjligt, före påsk,
för att kunna bereda alla historie- och kanal-intresserade plats ombord.
Anmälan i vanlig ordning till kontakt@minsveparen.se

1) VAF (Vård Av Fartyg): Lördagar, 3/2, 3/3, 7/4, 5/5 & 2/6 kl. 9.00 - 15.00.
För att hålla M 20 ”Ship shape” möts vi ombord första lördagen/månad. Dina insatser med diverse
vård och underhåll är alltid välkomna. Inte alla lördagar men försök gärna sluta upp en gång eller två
så underlättar det för damen att hålla sig fräsch och galant! Välkommen till M 20 vid Museipiren och
bistå med allehanda ting och ”byssa-snack”! Gärna förhandsanmälan till kontakt@minsveparen.se

2) Årsmöte 2018 Tors. 19 april kl. 18.00
Härmed kallas till årsmöte torsdagen den 19 april kl. 1800. Plats e.s.o. (enligt senare order).
I samband med årsmötet planeras enklare förtäring varför vi gärna ser din anmälan om deltagande till
kontakt@minsveparen.se senast den 16 april.

3) Medlemsavgift 2018 200:Föreningen ser tacksamt att du inom kort 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!

4) M 20 Sommarturné 2018. / Hyr M 20
Sommarturnén inleds med att i vanlig ordning närvara vid Almedalsveckan i Visby 1-8 juli.
Tillfälle att uppleva Visby före återresan mot ostkusten via Västervik till Söderköping.
Därefter, enligt flera önskemål, kommer vi att gå igenom Göta Kanal Tur & Retur.
En ”Bohuskustresa” med efterföljande historiskt intressant del i Oslofjorden ”I Blüchers kölvatten” till
Marinmuseet i Horten, Fästningen Oscarsborg och Akershus i Oslo innan återresan med samma
koncept i omvänd ordning inleds.
I Vänern besöker vi Åmål som firar 375 år med Old Ships Race, varvid vi planeras att samöva
(uppvisning) med Sjöfartsverkets sjöräddningshelikopter. (Gladan & Falken beräknas att närvara.)
Före återfärden genom Göta Kanal besöker vi Karlstad och får därigenom se större delen av Vänern.
För mer detaljer, datum m.m. se hemsidan eller kontakta Åke Foghammar, 070-523 19 01.
Hyr gärna en deletapp med dina kurskamrater, vänner eller arbetskamrater och upplev såväl Sveriges
längsta kanal eller någon av de andra vackra delsträckorna på ost- eller västkusten. Denna möjlighet är
unik och vi kan inte utlova att något liknande tillfälle kommer kunna att ges framgent!?
Härutöver finns det också stora möjligheter att hyra M 20 för turer i Stockholms hamn eller
skärgård. Samla din kurs eller tag med dina affärkollegor på en marin tur till
Vaxholm/Siaröfortet/Sandhamn/Saltsjöbaden/Djurö/Gålö/Märsgarn etc. för en fin upplevelse!
OBS! Vi har upp till 12 kojplatser att erbjuda utan extra kostnad! kontakt@minsveparen.se

Välkommen med din anmälan till våra aktiviteter och turer med M 20.

GOD FORTSÄTTNING på 2018 och
väl mött ombord på M 20 !

