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GOTT NYTT ÅR ! 
Ett Jubileumsår nu har startat, 

frivilliga insatser har vi matat. 

M 20 nu har öppnat stäven, 

på isen (?) saknas jule-räven! 

Nu får hon snart sin nya stäv-stock, 

Många insatser behövs se’n dock! 

 

M 20 är nu inne på sitt 80:e levnadsår! 

Ett år förhoppningsvis fullt med upplevelser och Jubileumsfestligheter! 

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 Jubileumsåret 2021 ! 
 

1)   M 20 Status   

 Som framgått på vår hemsida, med våra löpande rapporter, 

fortskrider renoveringsarbetet. 

 Stäven är öppnad och material till stävstock och bordläggning  

 är utvalda hos leverantören i Bohuslän. 

 Stävstocken skall enligt planerna vara utbytt 29 januari, 

 Därpå följer ett gediget arbete med att lägga igen bordläggningen. 

 I runda tal ett 40-tal mahognybord skall bytas! 

 Parallellt med detta skall dåliga spant förstärkas och laskbrickor 

bytas utöver de som ändå byts vid bordläggningsarbetet.  

 Även de delar av sudbandet i förskeppet som berörs av 

stävstocksbytet kommer att förnyas. 

http://www.minsveparen.se/


2. UPPROP 

 Så snart de nedersta borden är på plats kan åter-

montering av de skyddande kopparplåtarna påbörjas.  

 Ett mangrant jobb som det behövs frivilliga med-

lemsinsatser till. En plåt i taget så går det säkert bra! 

 Likaså behöver vi frivilliga krafter att återuppbygga 

inredningen i Skansen. Gärna händiga/snickare! 

 Vi är tacksamma för din anmälan att bistå.  

 Aktuell period är primärt 20 febr. - 31 mars. 

 Alla insatser behövs och är nödvändiga för att hålla 

ekonomin i schack. 

För att kunna planera insatserna är vi tacksamma för 

din anmälan om att bistå. 

Anmäl dig via ett mail till kontakt@minsveparen.se  

Ange när och vad du kan/vill bistå med;  

datum/helg/vardag och insatstyp: snickeri, 

bottenplåtar eller övrigt hjälp.  

Vi har verktygen så du behöver inte tänka på det.  

Har du en bra skruvdragare kan fler jobba parallellt. 

Välkommen att bistå så blir resultatet bra för M 20 

och kostnadseffektivt för Föreningen M 20! 

       
3) Utbildning Kustskepparintyg 20-23 maj 2021 

 Vi fortsätter vårt samarbete med Sjöskolan Beckholmen och anordnar två Kustskepparutbildningar 

 med nautisk praktik ombord på M 20. Vårens kurs börjar på torsdagen 20 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 (öppnas först i v. 2):  

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

 Till hösten, 9-12 september, planerar vi genomföra den andra kursen. 

 OBS! Maximerat antal, 8 st. Vi välkomnar alla, såväl kvinnor som män.  
 

 Efter utbildningen erbjuds att skriva prov för Kustskepparintyg. 
    

4) Medlemsresor - Verksamhetsplan 2021 

Under maj och kanske även i början av juni planerar vi endagsturer till Vaxholms kastell och kastellets 

fantastiska fästningsmuseum.  

Jubileumsåret till ära planerar vi en längre tur runt Sveriges kust. 

Runt kusten: Start i Stockholm 30 juni via Karlskrona - Köge (Dk) - Göteborg med flera deletapper. 

          En fin möjlighet att uppleva ostkusten, Öland, sydkusten, Köge och Hallandskusten. 

Bohuslän:    Göteborg - Strömstad - Göteborg med många besök i kända farvatten och berömda orter. 

        Hjuvik, Marstrand, Mollösund, Käringön, Gullholmen, Smögen, Hållö, Väderön & Koster. 

Göta Kanal: Göteborg - Töreboda - Motala - Söderköping - Stockholm. En mycket uppskattad resa 

med sina olika etapper. En oförglömlig resa du aldrig ångrar. Bör finnas på var mans ”Bucket list”! 

M 20 beräknas åter i Stockholm 31 juli. 

I verksamhetsplanen som du återfinner på vår hemsida kan du se fler planerade aktiviteter/detaljer. 

Detaljerade etapper kommer att framgå i vidare information i slutet av januari. 

Vi öppnar upp för anmälningar fr.o.m. den 1 februari.  

mailto:kontakt@minsveparen.se


 

5) Höstmötet 2020 - Medlemsavgift 

 Som följd av pandemin genomfördes Höstmötet 2020 digitalt. 80-talet deltagande! 

 På höstmötet fastställdes medlemsavgiften i Föreningen M 20 för 2021 enligt följande: 

 Aktiv medlem:        500:-    (För mer detaljerad information, se hemsidan ”Bli medlem”) 

 Stödjande medlem:   250:-    (För mer detaljerad information, se hemsidan ”Bli medlem”) 

 Ungdom (26 år):        100:-    (För mer detaljerad information, se hemsidan ”Bli medlem”) 

 Välkommen med ditt årsmedlemskap i Föreningen M 20 genom inbetalning av medlemsavgiften till 

 Bankgiro 5741-6133 eller Swish 123 303 11 68.   Obs! Kom ihåg att ange ditt namn vid inbetalningen!  

  

6) Höstmötet 2021 - Jubileumsfestlighet 

I likhet med fartygets förra jubileum 2016 planerar vi att 2021 förlägga 

Jubileet till Neglingevarvets område i Saltsjöbaden. Samtidigt genomför vi 

Höstmötet. Vi hyllar fartygets sjösättningsdag 1 dec. med en tur till Neglinge 

och en jubileumsmåltid/julbord och fyrverkeri vid Plyms Kök och bar.  

 

7) Rädda M 20 - Webshopen 

Stöd Föreningen genom att investera i en eller två tavlor av M 20. 

Bidra till att vi kan byta ut hela M 20:s sudband runt om. Sponsra en eller ett par meter sudband. 

Uppgradera din M 20 profil genom att inhandla en keps, piké-tröja eller jacka. 

Gå in på hemsidans Medlemssidor och vår Webshop och beställ de produkter du vill investera i. 

 

 

 

 

 

Välkommen till arbetet med M 20  

och  

sommarens jubileumsseglatser! 


