Höstmöte 2019 i Föreningen M 20

Protokoll från höstmöte i Föreningen M 20 den 2019-11-21 i Drottning Victorias Örlogshem,
Teatergatan 3, Stockholm.
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1. Val av mötesfunktionärer
Till ordförande under höstmötet valdes Anders Torelm. Till sekreterare valdes Richard
Låftman. Anders Kierkegaard och Michael Berlin valdes till justeringsmän.
2. Röstlängd
Det beslutades att den upprättade närvarolistan ska fungera som röstlängd.
3. Mötets utlysande
Mötet ansågs vara behörigen utlyst.
4. Föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.
5. Styrelsens förslag
Stadgeändring (bilaga 1), där Styrelsen föreslår att paragraf 4 (Ändamål) i Föreningens
stadgar kompletteras med följande text: I tillägg skall Föreningen bedriva
ungdomsverksamhet genom utbildning ombord och i land med inriktning på navigation,
sjömanskap, fartygsvård samt försvarskunskap.
Höstmötet biföll förslaget. Stadgeändringsförslaget skall även behandlas på ordinarie
årsmöte i april 2020 innan det kan träda i kraft.
6. Beslut om medlemsavgift
Förändrade medlemsavgifter för år 2020 (bilaga 2), där Styrelsen föreslår att Föreningen
inför tre medlemsformer med differentierade årsavgifter och sammanhängande förmåner.
● stödjande medlem med en årsavgift på 250 kr
● aktiv medlem med en årsavgift på 500 kr
● ungdomsmedlem (under 26 år) med en årsavgift på 100 kr
Förslaget bifölls med acklamation.

7. Styrelsen informerar
Relationen till SMTM
Relationen med fartyget M 20:s formella ägare, Statens Maritima och Transporthistoriska
Museer (SMTM) är förbättrad och ett flertal positiva möten har ägt rum. Bl.a. bjöds
Överindenten Leif Grundberg och hans stab på en lunchtur med M 20 i september. Hotet
mot M 20 kajplats vid Museipiren på Djurgården får anses undanröjd. Däremot kvarstår
frågan om elavgifter där SMTM vill lägga över dessa kostnader på Föreningen M 20. Frågan
utreds nu gemensamt av M 20 och SMTM. Beslut väntas i början på nästa år.
Ekonomi
Föreningens ekonomi är god. Driftsbudgeten som uppgår till ca 250 000 kr för 2019 går i
princip plus minus noll. Vi har under året fått 300 000 kr från försäkringsbolaget för
stävskadan och ca 150 000 kr i donationer samt ca 50 000 kr från fonder. För närvarande
uppgår Föreningens kassa till ca 900 000 kr varav ca 500 000 kr i reparationsfonden. I april
2020 ska M 20 torrsättas för att inspektera fartyget och planera för att reparera skrovet
(stäven, bordläggning, laskar, målning). För reparationerna har Styrelsen iscensatt initiativet
“Rädda M 20” med målet att under 2020 samla in ytterligare 1 miljon kr. Planen är att M 20
sedan skall torrsättas och repareras i västra dockan på Beckholmen under hela vintern
2020-21.
Året som gått och planer inför 2020
En rad renoveringsarbeten har genomförts under 2019, där nya kapell, målning av
överbyggnader och installation av en värmepumpsanläggning, med generöst bidrag från
Burre Hellmans fond och föreningsmedlemmen Erik Jannerfeldt, särskilt ska nämnas.
2019 års verksamhet har varit intensiv med en aktiv seglingslista. Åke Foghammar kåserade
om året som gått och redogjorde för de preliminära planer som finns för 2020. Där ingår bl.a.
planer på en veckolång tur till “Slott och Herresäten” runt Mälaren i juni och en veckotur till
“Fyrar och Skärgårdssmak” i Stockholms skärgård i augusti. Därutöver kan nämnas planer
på kustskepparutbildning tillsammans med Sjöskolan på Beckholmen samt Militärhistorisk
kryssning tillsammans med Alexander Wahlund, Föreningen Svenska Stridsbåtar samt
Söderarm. Den definitiva verksamhetsplanen för 2020 kommer att detaljeras och fastställas
inom kort. Den publiceras då på Föreningens hemsida www.minsveparen.se.
8. Övriga frågor
Förslag väcktes om att Föreningen ska söka medlemskap i SMKR (militär vänförening).
Medlemskapet kostar 1 kr/år och ger diverse försäkringsförmåner. Frågan ska utredas av
styrelsen.
9. Mötets avslutades
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet
Stockholm 2019-11-23
Vid protokollet
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Bilaga 1: Utdrag ur Stadgar för Föreningen M 20
Ursprungligen antagna vid föreningsmöte den 9 juni 2005.

Föreningens organisationsnummer är 802428-4088. (Ä1)
1. Firma
Föreningens firma skall vara Föreningen M20.
2. Säte
Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm.
3. Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara den 1 januari till 31 december.
4. Ändamål
Föreningen skall bevara minsveparen M20 som sjögående museifartyg samt, på sätt som
Styrelsen från tid till annan bestämmer och i samverkan med försvarsmakten,
bidra till ett stärkt sjöförsvar.
(Ä5) I tillägg skall Föreningen bedriva ungdomsverksamhet genom utbildning ombord och i
land med inriktning på navigation, sjömanskap, fartygsvård samt försvarskunskap.
5. Beslutande organ
Beslutande organ är det årliga föreningsmötet - Årsmötet - som under
verksamhetsåret företräds av Styrelsen.
6. Revisorer
För granskning av Styrelsens förvaltning samt föreningens räkenskaper skall två revisorer
utses.
7. Medlemskap
En fysisk person som stödjer föreningens ändamål kan bli medlem i föreningen.
--plus ytterligare 11 paragrafer (finns på www.minsveparen.se)

Bilaga 2: M 20 MEDLEMSKAP OCH AVGIFTER 2020
Medlemskap

Årsavgift

Stödjande Medlem (dagens medlemskap)
Aktiv medlem
Ungdomsmedlem (under 26 år)

250kr
500kr
100kr

Medlemsförmåner
Stödjande medlem (gäller även Ständig medlem*):
● Medlemsbevis och Skeppsnummer
● Fortlöpande information om Föreningens verksamhet
● Tillgång till medlemssidor på hemsidan
● Rösträtt på föreningsmöten
● Valbar till föreningens förtroendeposter
● Medlemspris på resor med M 20
● Rabatt på charter av M 20
● Medlemspris Föreningens utbildningar
Aktiv medlem:
Som Stödjande medlem samt
● Tjänstgöra som besättningsman ombord och vakthavande i land
● Deltaga i underhåll, skötsel och visning av fartyget
● Kostnadsfritt deltagande i Föreningens utbildningar
● Kostnadsfria resor som Besättningsman på M 20
● Kostnadsfritt boende ombord vid tjänstgöring
Ungdomsmedlem:
Som Stödjande medlem samt
● Tjänstgöra som elev ombord
● Deltaga i underhåll, skötsel och visning av fartyget
● Kostnadsfritt deltagande i Föreningens utbildningar
● Kostnadsfria resor som elev på M 20
● Kostnadsfritt boende ombord vid tjänstgöring

* Medlem som erlägger femton årsavgifter vid ett tillfälle erhåller ständigt medlemskap

