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M 20 80år - på väg mot 100 !
Vårdagjämning!
Den ljusnande framtid är vår.
M 20 seglar i god medvind vidare på havet!

1) VAF sön. 27 mars
För att kunna bibehålla M20 i det utmärkta skick hon nu befinner sig i behövs kontinuerlig vård. Många
små men ack så betydelsefulla detaljer att se över och underhålla finns ombord. De flesta kräver inga
större åtgärder men med många frivilliga händer blir det en hel del gjort. Välkommen på söndagen kl.
09.30 då vi drar igång säsongen med förberedande arbeten inför själva vårrutsningen.
Anmälan på www.minsveparen.se under Medlemssidor/Medlemsakiviteter för bl.a. vår lunchplanering.
2) Vårrustning lör-sön. 9-10 april
Vi möts på kajen den 9 april kl. 9.00 för att inleda vårrustningsinsatserna och lyckas vi väl genomför vi
även provtur på söndagen. Anmälan på www.minsveparen.se under Medlemssidor/Medlemsaktiviteter.

3)

Årsmöte tor. 21 april 2022
Det glädjer oss att vi återigen får träffas då vi i år genomför ett fysiskt årsmöte på Drottning Victorias
Örlogshem i Stockholm. Portarna öppnas kl. 17.00 för mingel och själva Årsmötet startar 18.00 sharp!
Gästtalare är huvudförfattaren till årets bok Marinen 500 år, C-G Dahl.
Ev. motioner till årsmötet skall vara föreningen tillhanda helst senast 29 mars, dock senast 1 april.
Dagordning enligt stadgarna.
Anmälan på www.minsveparen.se och under till Medlemssidor/Medlemsaktiviteter.

4) Verksamhetsplan 2022
Efter många osäkra faktorer ligger nu beslutad verksamhetsplan utlagd på hemsidan. Där finner
du planeringen för M20 och hennes resor under säsongen. Även dagar för Öppet skepp och VAF m.m.
Marinen (Flottan) 500 år och samarbete med KF Röjdykarna i Göta Kanal blir en central aktivitet
liksom vår närvaro i Karlskrona för att fira ”500-åringen”! Vårt samarbete med Sjöskolan Beckholmen
för Kustskepparutbildning med praktik ombord liksom ungdomsutbildning är viktiga verksamheter.

5) Marinen 500 år 2022 - Röjdykarnas långrodd - Medlemsresor
M 20 kommer i kombination med våra medlemsresor och chartrar vara med att fira Marinen 500 år.
KF Röjdykarna genomför årets långrodd mellan Vadstena och Söderköping/Stegeborg 3-6 juni.
M 20 kommer under själva långrodden vara engagerad som stabsfartyg åt röjdykarna.
Den 7 juni kl. 09.30 genomförs en ceremoni i Söderköping med Flottans musikkår i spetsen.
Resan Stockholm - Motala genom Göta Kanal, Östgötadelen, genomförs som medlemsresa liksom
återresan från Söderköping till Stockholm genom kanalen och skärgården i ljuvlig försommartid.
6) Medlemsresor 2022
Fisksätra 13/5 10-15.00 Studiebesök på Fisksätra varv med guidad visning av Princess Svanevit.
Dagstur 22/5 10-15.30 För nya medlemmar gör vi en längre tur med sjölunch i Stockholms skärgård.
Dagstur 27 /5 10-15.00 En tur med sjölunch i Vasas kölvatten och genom Skurusundet/Baggensstäket
Gålö 9-11/9 12.00/-14.00 Vi besöker EDIP (En Dag I Paradiset) och Veteranflottiljen på Gålö.
Följa med hela helgen med övernatting ombord eller res enkel resa fram/åter.
GK 1
GK 3

30/5 - 2/6
7/6 - 10/6

Stockholm - Mem - Göta Kanal - Motala
Söderköping - Göta Kanal - Mem - Mälaren - Stockholm

Mer info och anmälan på vår hemsida www.minsveparen.se under Medlemssidor/Medlemsaktiviteter.
7) Crew 2022
För att få tjänstgöra som inmönstrad besättningsman på M 20 krävs att du har följande intyg/utbildning:
1) Läkarintyg för sjöfolk
2) Basic Saftey (Inre Fart)
3) Förtrogenhetsutbildning ombord
Vår Fartygsdoktor kan utföra enklare läkarundersökning och utfärda intyg till förmånlig kostnad 9/4.
Basic Saftey är en fastställd utbildning som för Inre Fart kan göras inom föreningen om intresse finns.
Förtrogenhetsutbildning genomförs ombord enl. fastställt utbildningsformulär närmast den 9-10/4.
Är du intresserad av dessa delar anmäl dig då på genom mail till kontakt@minsveparen.se

8) Utbildningar 2022
- Kustskeppare ombord M 20 den 5-8 maj
Liksom tidigare genomför vi utbildning för Kustskepparintyg i samarbete med Sjöskolan Beckholmen.
I år genomförs denna utbildning med praktik i början av maj, torsd. kväll 5/5 t.o.m. sön. em 8/5.
Anmälan sker direkt till Sjöskolan Beckholmen på deras hemsida www.sjoskolan.se under Fritidskurser,
Kustskeppare ombord M 20. Där finner du också detaljerat schema med tider etc. Övernattning erbjuds
alla nätter men är obligatorisk natten till söndagen då vi planerar att ligga i Sandhamn. Välkommen!
-

Ungdomsutbildning 30 april – 1 maj

Nu drar vi igång det första steget av ungdomsutbildning ombord på M 20.
Utbildningen äger rum den 30 april och den 1 maj, 09.30 - 16.00 båda dagarna.
Målsättningen med utbildningen är att ungdomarna ska lära känna fartyget och efter genomförd
utbildning fungera som rorgängare och däckspersonal.
Utbildningen avslutas med en kortare sjötur där kunskaperna omsätts i praktik.
Utbildningen är kostnadsfri och lunch ingår.
En separat kallelse med detaljerad information om kursen och anmälan kommer inom kort.

9) Web-shopen och boken om M 20
I web-shopen kan du beställa:

- 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

