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 1)  Vårrustning 6 april  

 2)  Årsmöte 11 april    

 3)  Utbildning ”Besättning M 20” 3-5 maj 

 4)  Kustskepparutbildning 9-12 maj 

 5)  Öppet skepp - Hamnvärdar 

 6)  Militärhistorisk kryssning 19-24 aug 

 7)  Medlemsresor 2019 

 8)  Medlemsavgiften 2019 

    

 

Anmälan !  
Nu drar årets säsong med M 20 igång på allvar. 

Dags att ta fram kalendern och boka in upplevelser med och insatser för M 20! 

Anmälningar till de olika aktiviteterna/resorna görs via vår hemsida www.minsveparen.se  

under Medlemmar/Aktiviteter eller via mail till kontakt@minsveparen.se om inte annat anges. 

 

1)   Vårrustning 6 april  

 Vi hjälps åt att ta av vintertäckningen, plockar fram och ser över fartygets utrustning och om väder 

  och vind tillåter tar en första provtur efter vinterns stillaliggande för att pröva systemen ombord. 

 Vi samlas vid 9-tiden och håller på en bit in på eftermiddagen. ”Sjölunch” planeras.  

 M 20 behöver dig !  Gör slag i saken, gör en insats och anmäl dig nu! 

 

2)  Årsmöte 2019 torsd. 11 april kl. 17.30 (18.00) 

Samling torsdag 11 april kl.17.30 (sharp) 

vid grinden till Beckholmsdockorna på 

Beckholmen. Årsmötet avhålls i Dock-

föreningens lokal i Stötteboden med start 

kl. 18.00.  Enklare förplägnad planeras till 

självkostnad.  

Förutom sedvanliga Årsmötesförhand-

lingar enligt stadgarnas dagordning 

planeras plakettmottagning som bevis på att 

M 20 K-märkts 2018. Museichefen för Sjö-

historiska Museet Hans-Lennart Ohlsson 

överlämnar.  

 Verksamhetsplanen 2019nmed kommande 

  medlemsresor och planerade charterturer 

 samt Föreningens M 20 framtid, Credo, 

 står också på agendan. 

  Anmälan senast 8 april. 

        

http://www.minsveparen.se/


 

 

3) Utbildning ”Besättning M 20” 3-5 maj 

 Under helgen den 3-5 maj erbjuds en omfattande utbildning för att utbilda våra medlemmar till  

 ”Besättningsman” på M 20. (Självklart kan du alltid följa med som passagerare på våra medlemsturer!) 

 Förutom en enklare Läkarundersökning planeras Brandövning, Sjukvårdsutbildning samt  Säkerhets- 

 och Förtrogenhetsutbildning som ger dig kunskaper för Basic Saftey (inre fart). Vi gör detta under 

 trivsamma former inkl. en M 20-tur till Sandhamn på lördagen  med återfärd på söndagen.  

 Gör din anmälan senast 23 april!  

 OBS! Behöver du enbart förnya ditt ”Läkarintyg för sjöfolk” görs detta på lördagsförmiddagen. 

  

 

4) Kustskepparutbildning 9-12 maj  

 Teori och praktik i samarbete med Sjöskolan Beckholmen under en vårhelg.  

 I en gruppbokning finns ett par lediga platser kvar till denna omväxlande utbildning iland och ombord.

 Med inledande teori för Kustskepparintyg i Sjöskolans lokaler på Beckholmen och efterföljande 

 praktisk navigering och övernattning ombord genomför vi för första gången denna kombinerade kurs. 

 Faller det väl ut kan den ev. komma att genomföras också i slutet av säsongen 29/8-1/9.  

 Då kanske ev. med inriktning på kvinnliga deltagare 

 Anmälan görs direkt på:  http://www.sjoskolan.se/vara-utbildningar/kustskeppare-ombord-m20  

 

 

5) Öppet skepp - Hamnvärdar  

   En förutsättning att få ligga med M 20 vid Museipiren sommartid är att vi har helgöppet ombord! 

   Du/ni kan bo ombord och därmed ha en härlig helg centralt i Stockholm med Nytta & Nöje ! 

   Aktuella dagar/helger mellan 11-16 framgår i Verksamhetsplanen på hemsidan. 

   Anmäl dig/er för en helg eller del av helg på Medlemssidorna/Aktuellt alt. genom mejl.  

 

 

6) Militärhistorisk kryssning, 6 dagar, 19-24 aug. 

 I samarbete med Söderarm och Veteranflottiljen 

 genomförs denna historieintressanta och om-

växlande skärgårdskryssning genom hela  

Stockholms skärgård mellan ett antal historiska 

militäranläggningar från Askö-N Utö i söder till 

Singö-Roten i norr med M 20 som basfartyg.  

 Vid anläggningarna åker du Stridsbåt 90 och 

guidas av Staffan Vestin - f.d. major och kust-

jägare. Detta blir en upplevelse att minnas! 

 

 Planerad färdrutt: Gålö - Sandhamn/Korsö - 

Söderarm -. Grisslehamn - Räfsnäs - Gålö 

 Anmälan till Visit Roslagen senast 8 juli via 

hemsidan www.roslagen.se • tel. 0767-650 660 

 Max 10 st,    Pris: 14.700 kr/person.  

 För frågor och mer info.: tel. 0176 - 432 12 eller info@soderarm.com 

 

 

 

 

http://www.sjoskolan.se/vara-utbildningar/kustskeppare-ombord-m20


 

 

7)  Medlemsresor 2019 

       Resan till Ålands Sjödagar 2019 är en av årets höjdpunkter: 

 Res med finlandsfärja till Mariehamn och upplev Åland Sjödagar innan vi med M 20 färdas  

 mot svenska farvatten och genom Roslagens fantastiska skärgård!  All övernattning ombord.   

    25 maj      Hamnens dag vid Marina Läroverket i Stocksund (En trevlig dagsutflykt i maj!) 

    Etapper           

   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) 

   D1 19 - 20/7  Mariehamn/Ålands Sjödagar, bo ombord www.visitaland.com/gora/alands-sjodagar 

   D2 21 - 24/7  Mariehamn - Stockholm/Gålö  (ev. via Väddö kanal-Sandhamn-Stockholm/Gålö) 

   E   6  -  8 /9   EDIP (En Dag I Paradiset) Gålö  (Vi deltar i samarbete med Veteranflottiljen) 

         

  Anmäl nu ditt intresse för att följa med på en eller flera medlemsresor! 
 

 Verksamhetsplan 2019   Hela Verksamhetsplanen finner du på vår hemsida www.minsveparen.se 
 
 

 

8)  Medlemsavgiften 200:- 

 En liten påminnelse från skattmästaren för dig som ännu inte betalat in Årsavgiften: 

 Medlemsavgiften  är (som vanligt) oförändrad 200:-/kalenderår och inbetalas till Föreningen M 20   

  på Bankkgiro 5741-6133 alternativt Swish 1233 0311 68. Gör det helst före årsmötet den 11 april! 

 

En mycket spännande och intressant framtid för Föreningen och M 20 är i antågande. 

Många planer och aktiviteter för fartygets framtid och medlemmarna stundar. 

Mer info på Årsmötet! 
 

Kom ihåg att ställa om till Sommartid = M 20-tid ! 
 

Väl mött ! 


