Medlemsinformation nr 3, 11 maj 2018
Hemsida:

www.minsveparen.se

1) Sommarturnén 2018 !!!
2 Årsmötet
3) VAF M 20: Lör 2/6. kl. 09-15

Sommarvärme!
Sommarturnén 2018 med sin fina T&R-resa genom Göta Kanal,Vänern och Göta Älv stundar.
Anmäl dig nu och ta gärna med dig någon famljemedlem eller en och annan kompis och
upplev en av världens finaste kanaler. Vem vet när du får chansen till en liknande resa igen!?
Anmälan i vanlig ordning till kontakt@minsveparen.se
1) M 20 SOMMARTURNÉ 2018 - SISTA CHANSEN !?
Upplev Sveriges Blå Band med M 20 ! Dela upplevelsen med din familj och/eller vänner.
En UNIK upplevelse som med M 20 troligen aldrig mer kommer att kunna erbjudas!
Tag chansen att få uppleva en av världens finaste och vackraste kanaler med M 20 i sommar!
I Göta Älv passerar vi Sveriges första sluss vid Lilla Edet följt av de stora slussarna i Trollhättan.
I Vänern besöker vi Åmål som firar 375 år med Old Ships Race, (S/S Bohuslän, Gladan & Falken skall
närvara). M 20 planeras att samöva (uppvisning) med Sjöfartsverkets sjöräddningshelikopter.
Före återfärden genom Göta Kanal besöker vi Karlstad och vi upplever därmed stor delen av Vänern.
Viste du att Vänern har nära 3 ggr så många öar och skär än vad Bohuslän har! (22.000  7.500)
För mer detaljer, datum m.m. se hemsidan eller kontakta Åke Foghammar, 070-523 19 01.
Platser finns fortfarande på följande etapper/delsträckor:
Etapp C: 10-12/7 Söderköping - Motala: Bergs slusstrappa och slusstrappan i Borenshult.
Etapp G: 1-3/8 Göteborg - Åmål:

Göta Älv, Trollhätteslussarna & Åmåls 350-årsjubileum.

Etapp H: 5-7/8 Åmål - Töreboda:

Vänern & Göta kanal (Västgötadelen)

Etapp I:

Göta Kanal, Forsvik & Vadstena

7-9/8 Töreboda - Motala:

Etapp J: 9-11/8 Motala - Söderköping: Östgötadelen med slusstrapporna i Borenshults och Berg.
Till ett lågt självkostnadsspris (500:-/dygn) får du en unik möjlighet att följa med på Göta Älv och
Göta Kanal med professionell kanalguide ombord! Anmäl dig idag innan platserna blir uppbokade!

2) VAF (Vård Av Fartyg): Lördag; 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 och bistå med
allehanda ting och ”byssa-snack”! Gärna förhandsanmälan till kontakt@minsveparen.se
3) Årsmötet 2018
Vid årsmöte på Nya Djurgårdsvarvet omvaldes valbara ledamöter, så styrelsen är oförändrad.
Mest tid ägnades åt framtiden för M 20 nu när vårt kajavtal vid Museipiren sagts upp av SMM.
I huvudsak innebär det att vi inte kan ligga kvar på museipiren sommartid. (=> ökade kostnader.)
Årsstämmans mening om att genomföra Sommarturnén 2018 var enhällig.
Kallelse kommer att ske till ett tidigt Höstmöte för diskussion om M 20:s och föreningens framtid.

Välkommen med din anmälan till Sommarturnén 2018 med M 20.

