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M 20 80år  -  på väg mot 100 ! 
 

 

 

 

Solen som lägst nu på himlen står, 

mot ljusare tider alla vi går. 

M 20 av tomten kanske klappar får, 

hon önskar er alla GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! 

 

 

1) Höstmötet 2021-11-25   

Årets höstmöte genomfördes som vårt förra medlemsmöte digitalt. 

Ett 60-tal medlemmar lämnade sin röst digitalt. 

Det beslutades om oförändrade medlemsavgifter 2022.  

Styrelsen tackar också för värdefulla kommentarer som lämnades av en hel del medlemmar. 
 

Glöm inte bort att betala din medlemsavgift för 2022 till eller Swish 123 303 11 68 eller  

Bankgiro 5741-6133 Du kan läsa om de olika medlemsförmånerna under Bli medlem. 

http://www.minsveparen.se/


2)   Jubileumsfesten M 20 80 år i Neglinge 2021-12-01  

I vinterkyla gick M 20 till sin stapel- 

avlöpningsplats vid Plyhms varv i 

Neglinge för att fira sin 80-årsdag. 

Trots minusgrader ute blev det efter ett 

dygn gott och varmt ombord för den 

övernattande besättningen. 

Ett 40-tal medlemmar gjorde 

jubileumsfirandet trivsamt och gemyt-

ligt. Flera deltagare som varit med om 

M 20:s tillblivelse och Föreningen M 

20:s start fanns närvarande.  
Bettan Blüme                          Hans-Lennart Ohlsson 
 

Minnestal och anföranden om året som gått avlöste varandra före och efter maten. Tre bildspel visades 

och finns att se på vår hemsida: 

1) M 20 80 år – Historik (Anders Torelm) 

2) M 20 Vinterreparation 2020/2021 (Åke Foghammar) 

3) Jubileumsresan M 20 80 år (Åke Foghammar) 
 

Återresan med M 20 blev upplevelsemässigt innehållsrik med dimma, snöglopp och snö på däck.  

De delvis nyinstallerade nautiska instrumenten gav dock säker kurshållning och fin radarbild. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göteborgare på fördäck! Christer Eklöf & Göran Ringqvist                       Kastellet på Kastellholmen i vinterskrud 

 

3) Marinen 500 år 2022 – Röjdykarnas långrodd - Medlemsresor  

 Planeringen för 500-årsjubileet fortskrider från Marinens sida.  

I dagsläget många oklarheter i vilken omfattning vårt deltagande med M 20 kommer att bli. 

 M 20 kommer dock troligtvis att bistå som stabs-/logementsfartyg för Röjdykarnas långrodd  

som planeras genomföras på Göta Kanal mellan Vadstena och Stegeborg 3-6 juni 2022. 

Troligen kommer då Medlemsresor kunna komma att erbjudas från Stockholm till Motala 30 maj - 

2 juni och Söderköping - Stockholm 7-10 juni. Beroende på Röjdykarnas beläggningsgrad kan  

även ev. platser under själva långrodden erbjudas ombord. Ytterligare information kommer på nyåret! 

   

4) Verksamhetsplan 2022 

 Som följd av en mängd osäkerheter enl. ovan kommer vi inte kunna presentera Verksamhetsplanen för 

2022 förrän i början av 2022. Håll utkik på hemsidan om uppdateringar om ev. medlemsresor etc. 

 Flera intressanta aktiviteter finns bland alla ”puzzelbitarna”; Marinen 500 år, Röjdykarrodden, Chartrar, 

Besättningsmannautbildning, Kustskepparutbildning, Medlemsresor, Temaresor m.m.   

 



 

5)  Fortsatt vård och förädling av M 20 

 Med medlemmarnas insatser, såväl fysiskt ombord och/eller genom bidrag strävar vi efter 

kontinuerliga förbättringar av M 20. 

 Hittills har vi efter den stora Vinterreparationen 2020/2021 fortsatt med underhåll och uppgraderingar 

av materielen. Bl.a. har förliga mässen målats om, nya fendrar till hela fartyget införskaffats, utbyte 

och viss uppgradering skett av den nautiska utrustningen m.m. 

 

 På M 20:s Önskelista till ”Medlemstomten” står nu hjälp med att finansiera följande: 

- Nya mattor i hela fartyget nu när inredningen återställts så fint.  

- Ny utombordare på 10-12 hk, kort rigg, till den i våras nyinköpta Rib-jollen ”GUGGE”. 

- Förtöjningstågvirke (nuvarande börjar bli väl så slitet med en del kardelsprängningar) 

Har du frågor om ovanstående är du välkommen med mail till kontakt@minsveparen.se 

Du som kan och vill fartygets bästa för bevarandet av ett sjömilitäriskt historiskt kulturarv och därmed 

bidra till möjligheten att se och/eller följa med ombord på M 20 är välkommen med ett bidrag såväl 

stort som smått.  Bli Platina - Guld - Silver - Brons sponsor!  Alla bidrag välkomnas. 

Swish 123 303 11 68  alt. Bg 5741-6133,  alt. SHB bankkonto 6927-411 616 188 

Stort TACK på förhand! 

 

3) Web-shopen och boken om M 20 

  I web-shopen kan du inhandla:    -  M 20-persedlar, Keps, Piké och Jacka (alla med M 20 emblem) 

- Tavlor (M 20 under gång alt. stillaliggande) 

 

 

 

 

 

 

 

 Direkt på hemsidans förstasida:     -  Boken om Minsveparen M 20 

      

   GOD 

        JUL 

     & 

               GOTT 

                  NYTT   

                          ÅR 
 


