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Var är vintern ???
M 20 är nu inne på sitt nionde decennium!
Hon har säkert upplevt hårdare vintrar än denna! (Vinter)stormen viner nu runt kusten.
Den nya värmepumpen fungerar utmärkt! Det är varmt och gott ombord till låg kostnad!
OBS! Anmälningar till våra aktiviteter gör du på vår hemsida www.minsveparen.se
genom att klicka på Medlemssidor: Aktuellt/Medlemsaktiviteter eller via mail till
kontakt@minsveparen.se om inte annat anges.
Välkomna ombord på M 20 och en spännande säsong!
1) Årsmöte 2020
Härmed kallas till Årsmöte inom Föreningen M 20
torsdagen 23 april 2020. Anmälan!
Årsmötet avhålles i Dockföreningens lokal i Stötteboden
på Beckholmen med start kl. 18.00.
BIO (Bar Is Open) från kl.17.00.
Enklare förplägnad planeras till självkostnad.
Årsmötesförhandlingar enl. stadgarnas dagordning
(se https://minsveparen.se/foreningen/stadgar/ ).
Information om den då pågående torrsättningen för
bottenbesiktning och framtida reparationer kommer
att redovisas.
Anmälan om ditt deltagande senast 20 april.
2) Medlemsavgift 2020
Årets medlemsavgift för Stödjande medlemmar är 250:-. Aktivt medlemskap kostar 500:Ständiga medlemmar som önskar vara Aktiva erlägger mellanskillnaden 250:-/år alternativt
3750:- för Ständigt Aktivt medlemskap
Ungdomar (under 26 år) betalar 100:-/år för ungdomsmedlemskap.
Läs gärna mer om förmåner m.m. för de olika typerna av medlemskap på vår hemsida!
Medlemsavgiften betalas till Föreningen M 20, Bankgiro 5741-6133 alternativt Swish 1233 0311 68.
Har du missat att betala in din medlemsavgift? Gör det då snarast!
Vi ser gärna din inbetalning senast 1 mars!

3) Utbildningar
För att få vara Befälhavare (FC) eller Däcksman ombord finns vissa formella krav bl.a. beroende på
om M 20 har gästande betalande passagerare eller om de ombordvarande endast består av medlemmar.
Därtill har Föreningen M 20 vissa riktlinjer för att uppfylla goda säkerhetskrav.
FC-utbildning 18 april + 12-13 maj
För intresserade medlemmar som innehar lägst ett Kustskepparintyg har vi planerat en utbildning i
två steg, teori och praktik. Del 1, Teori, genomför vi ombord lördagen den 18 april med start 9.00.
Del 2, Praktik, genomförs ombord under två dagar den 12-13 maj med ev. övernattning i Sandhamn.
Praktisk manövrering, förtöjning/ankring, MOB (Man Over Board) och system ombord.
Däcksman 2-3 maj
För att kunna mönstras ombord som tjänstgörande Däcksman/Jungman gäller tre huvudpunkter;

1) Basic Saftey

- Överlevnadstekniker i händelse av ett fartygs övergivande

- Sjukvård/Första Hjälpen
- Brandskydd/praktisk brandsläckning
- Marina miljön
- Arbetarskydd
2) Förtrogenhetsutbildning - Kunskap om fartyget och vissa system och rutiner ombord.

3) Läkarintyg för sjöfolk
Under helgen 2-3 maj genomför vi denna utbildning ombord och på kajen vid Museipiren.
Vi startar kl. 9.00 på lördagen och avslutar senast 16.00 på söndagen.
För de som önskar går det bra att bo ombord redan från den 1 maj.
4) Utbildning Kustskepparintyg 7-10 maj
Vi fortsätter vårt samarbete med Sjöskolan Beckholmen och anordnar två Kustskepparutbildningar
med nautisk praktik ombord på M 20. Vårens kurs börjar på torsdagen 7 maj kl. 18.00 och avslutas på
söndagen senast 16.00 efter en tur till Sandhamn. Boende ombord ingår redan från torsdagen.
Anmälan direkt till Sjöskolan Beckholmen via följande länk:
https://www.sjoskolan.se/vara-utbildningar/kustskeppare-ombord-m20
Till hösten, 10-13 september genomför vi en liknande kurs avsedd enbart för kvinnor.

5) Medlemsresor
Förutom vårt samarbete med Norrtälje Resebyrå och Söderarms fyrplats (se nedan) har vi i årets
kalender planerat in tre olika etapper för medlemmar att vara med och uppleva vår storslagna
skärgård i kombination med spännande och intressanta kulturhistoriska besök.
Slott och koja i Mälaren Etapp 1 och 2, 9-11 resp. 12-14 juni
Vi upplever Hammarbyslussen, Drottningholms slott, Birka, Taxinge, Gripsholms slott i Mariefred.
Vidare till Sundbyholm och via Strömsholms kanal till Västerås. Etapp 2 går i omvänd ordning.
Följ med på en av etapperna eller båda för det låga medlemspriset av 1500:-/etapp/person
inkluderat såväl bingplats ombord och halvpension.
Dröj inte med din anmälan då antalet platser som vanligt är begränsat ombord!

Fyrar och skärgård 12-16 augusti
Vi har planerat in en omväxlande resa i Stockholms skärgård via kulturhistoriskt intressanta
platser som Vaxholm kastell, Siaröfortet, Söderarm, Grönskär fyr, Sandhamn, Almagrundet,
Bullerö och Dalarö och åter via Saltdsjöbaden och Baggensstäket till Stockholm.
Längs färdvägen passerar vi en mängd fyrar & sjömärken varav de flesta har sjöhistorisk bakgrund.
Följ med på denna härliga tur och upplev hela Stockholms skärgård från Norr till Söder!
Som vanligt till ett lågt medlemspris för 5 dygn. 2500:-/person inkl. bingplats och halvpension.
Dröj inte med din anmälan då antalet platser som vanligt är begränsat ombord.
Räkkryssning med Allsång på M 20, 11 augusi.
Följ med M 20 på en räkkryssning i Stockholms hamn denna sommarkväll! Från Skansen hörs
allsången och vi faller in. Losskastning 18.00, åter Museipiren c:a 22.00. Kostnad 300:-/person.

6) Militärhistorisk kryssning 20-24 maj
I vårt samarbete med Norrtälje Resebyrå och Söderarms fyrplats deltar M 20 i en för allmänheten
öppen och mycket intressant tur med flera unika besök i Stockholms skärgård.
Anmälan via Norrtälje Resebyrå, 0176-125 00.
För ytterligare info se denna länk:
http://www.norrteljeresebyra.se/resor/resa-genom-stockholms-skargard-med-militar-och-skargardstema/
7) Öppet skepp - Hamnvärdar
En förutsättning för att få ligga med M 20 vid Museipiren sommartid är att vi har bemanning
ombord för enklare visning under helger. Här kan du ta med dig en vän och bo mitt i Stockholm
under en sommarhelg och kombinera nytta med nöje. Läs gärna fjolårets berättelse av en mycket
nöjd medlems upplevelser i samband med hamnvärdskapet under en Öppet skepp-helg.
Anmäl dig till en eller flera helger via hemsidan under Medlemssidor: Aktuellt/Hamnvärdar
Länk till vår medlem Stig Forkings berättelse som Hamnvärd sommaren 2019:
https://minsveparen.se/wp-content/uploads/2020/02/Hamnvärdar-M20-.pdf
8) Nyckelbesättning
Du vet väl att du som är utbildad Däcksman med gällande Läkarintyg för sjöfolk kan mönstra
ombord på M 20 som en i Nyckelbesättningen (utöver Säkerhetsbemanningen).
Som Aktiv medlem har du därmed möjlighet att utan kostnad delta på våra turer med M20.
Alla våra olika turer med M 20 framgår i vår Verksamhetsplan på hemsidan.

Välkommen till Årsmötet
och
sommarens seglatser med M 20 !

