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Årsmöteskallelse 11 april
Medlemsavgift 2019
Rapport från Höstmötet 2018
Verksamhetsplan 2019
Medlemssidorna
Vård av M 20 - VAF 2 mars, 6 april

Väl mött ombord på M 20!
1) Årsmöte 2019 torsdagen 11 april kl. 18.00
Torsdag 11 april kl.17.30 (sharp) samling vid grinden till Beckholmsdockorna på Beckholmen. Årsmötet avhålls i Dockföreningens lokal i
Stötteboden med start kl. 18.00. Enklare förplägnad planeras till självkostnad.
Förutom sedvanliga Årsmötesförhandlingar enligt stadgarnas dagordning
(se https://minsveparen.se/foreningen/stadgar/ ) planeras
plakettmottagning som bevis på att M 20 K-märkts 2018.
Hans-Lennart Ohlsson från Sjöhistoriska museet delar ut.
Verksamhetsplanen med kommande sommars medlemsfärder och planerade
charterturer samt Föreningens M 20 framtid, Credo, står också på agendan.
Anmälan om ditt deltagande på Medlemssidorna/Aktuellt alt. mejl senast 8 april.
2) Medlemsavgift
I samband med att vi nu gör en rejäl översyn av vårt medlemsregister och presenterar föreningens
Medlemssidor för våra medlemmar är det av extra stor vikt och hjälp att du vid betalningen av
avgiften meddelar ditt namn och din nu aktuella mejl-adress. Kan också göras på Medlemssidorna!
Även ständiga medlemmar kontrollerar/justerar sin mejl-adress på Medlemssidorna/Rulla>Min sida
alternativt genom mejl till kontakt@minsveparen.se
Medlemsavgiften är (som vanligt) oförändrad 200:-/kalenderår och inbetalas till Föreningen M 20
på Bankkgiro 5741-6133 alternativt Swish 1233 0311 68. Vi ser gärna din inbetalning senast 1 mars!
3) Rapport från Höstmötet 2018 (30 deltagare!)
Författaren Elisabet Nemert berättade om flykten av 7500 danska judar
över Öresund 1943. En historisk storartad humanitär insats av frivilliga,
Svenska Flottan och M 20! Elisabet gav oss bakgrunden till händelserna
och efter forskningarna till sin bok ”Vargarnas tid”.
Ordföranden Johan Boström citerade ur M 20:s loggbok hösten 1943.
Medlemmarna Lennart Cagnell och Anders Torelm
berättade om sitt arbete med en strategisk plan för M 20
långsiktiga bevarande och formuleringen av M 20 Credo.
(Credo = vad vi tror på.)
Höstmötesprotokollet finner du på vår Hemsida !

4) Verksamhetsplan 2019

Hela Verksamhetsplanen finner du på vår hemsida www.minsveparen.se

Hamnvärdar
En förutsättning att få ligga med M 20 vid Museipiren sommartid är att vi har helgöppet ombord!
Detta skall vi försöka tillgodose genom våra medlemmars delaktighet i öppethållande.
I Verksamhetsplanen har vi lagt in 10 helger (lö-sö) där ”Hamnvärdar” behövs för öppethållande.
I huvudsak gäller det att hålla öppet ombord 11-16 och bistå våra besökare med visning ombord.
(Preliminärt kan ordnade visningar ombord annonseras från isbrytaren St. Erik 2 ggr/dag.)
Du/ni kan bo ombord och därmed ha en härlig helg centralt i Stockholm med Nytta & Nöje !
Anmäl ditt intresse för en helg eller del av helg på Medlemssidorna/Aktuellt alt. genom mejl.
Medlemsresor/Charter
25 maj Hamnens dag vid Marina Läroverket i Stocksund (En intressant dagsutflykt i maj!)
Etapp
A 27 - 30/6 Stockholm - Visby (Skärgårdnavigering via Arkö) till Visby/Almedalen 2019
1 - 5 /7 Medlemsvecka alt. Charter i Visby under Almedalsveckan. Hyresgäster sökes!!!
B 6 - 10/7 Visby - Stockholm (via Västervik och Mälaren till Stockholm)
C 14 - 18/7 (Charter)
D1 19 - 20/7 Mariehamn/Ålands sjödagar, bo ombord http://www.visitaland.com/gora/alands-sjodagar
D2 21 - 24/7 Mariehamn - Stockholm/Gålö (ev. via Väddö kanal-Sandhamn-Gålö)
E 6 - 8 /9 EDIP (En Dag I Paradiset) Gålö (Vi deltar i samarbete med Vetaranflottiljen)
Anmäl ditt intresse på Medlemssidorna/Aktuellt alt. genom mejl till kontakt@minsveparen.se
Utbildningar
3 - 5/5 Besättningsman M 20. Utbildning för medlemmar till besättningsman M 20. (Bo ombord!)
9 -12/5 Kustskepparutbildning. En kombinerad teori/praktik-kurs för de som har ett förarintyg.
29/8 - 1/9 Kustskepparutbildning. En kombinerad teori/praktik-kurs för de som har ett förarintyg.
Till Kustskepparkursen i maj finns i dagsläget endast ett fåtal platser kvar.
Anmäl ditt intresse för utbildningarna på Medlemssidorna/Aktuellt alt. genom mejl!
5) Medlemssidorna (Länk till dessa sidor finns såväl på Hemsidan som på Facebook!)
Från vår på webben medlemssidor-ansvarige lämnas som handledning följande information:
”Vår hemsida www.minsveparen.se förmedlar information till allmänheten och föreningens
medlemmar om det som händer med M20 och dess verksamhet.
Nu förbättrar vi informationen! För er medlemmar introduceras ”Medlemssidorna”.
Det är en rad sidor för dig som vill veta mer, anmäla dig till föreningens evenemang, se vår
gemensamma kalender, kontakta andra medlemmar eller kanske studera alla våra dokument, etc.
Första gången du ska gå in på “Medlemssidorna” knappar du in https://minsveparen.se/medlem och
klickar på ”Glömt inloggningsuppgifterna”. Där fyller du i den e-postadress du använder vid kontakt
med föreningen. Du kan använda mobil eller dator. Dina inloggningsuppgifter skickas nu med e-post.
Backa sedan tillbaka till https://minsveparen.se/medlem (passa på att spara en genväg på skrivbordet!)
och logga in med det användarnamn och lösenord du fick med e-post.
Det första du bör göra nu är att besöka ”Min sida” som ligger under ”Rulla”. Granska de uppgifter
som finns om dig och korrigera/komplettera efter behov. Särskilt viktigt att kolla din mejl-adress!
Informationen på minsveparen.se/medlem är skyddad bakom våra individuella lösenord,
så var försiktig med ditt lösenord! Du kan när som helst byta användarnamn och lösenord under
”Rulla>Min sida” till något som passar dig bättre.
OBS! www.minsveparen.se samlar inte in någon som helst individuell trafikinformation om er
medlemmar. Vi lämnar aldrig ut e-postadresser till tredje part. Så ni kan vara lugna,
ingenting registreras utöver era anmälningar, fotobidrag, eventuella kommentarer, etc.
Enligt EU-förordningen GPRD måste den som vill, kunna göra sig osynlig. Det gör man genom
att svara “Nej” på frågan om man vill synas på minsveparen.se/medlem (under Rulla>Min sida).”

6) VAF - Vård Av Fartyg Lördagarna 2 mars, rustning 6 april och under utbildningshelgen 4 maj.
Vi samlas vid 9-tiden och håller på en bit in på eftermiddagen.
Många händer ger ett bra resultat.
M 20 behöver dig !

M 20 i vinteride efter rejäl snöskottning vid VAF 2 februari!

Alla Hjärtans Dag är nära!

Stötteboden

