PRISLISTA 2022 FÖR MEDLEMSRESOR MED MUSEIFARTYGET M 20
A. Medlemsresor
Föreningen M 20 arrangerar regelbundet medlemsresor i Stockholms skärgård och runt
Sveriges kuster där alla medlemmar i Föreningen M 20 kan deltaga. Att vara medlem i
föreningen M 20 är på alla sätt givande. Förutom att man stödjer bevarandet av Fartyget M
20 och vårt marina kulturarv bjuds man på möjligheter till fantastiska sjöfärder och kamratlig
samvaro med andra sjö- och fartygsintresserade M 20 vänner.
Priset för våra medlemsresor bygger på kostnadsdelning och är normalt följande för
medlemmar i Föreningen M 20:
Priser för medlemmar
650 kr/person och dygn. Bingplats, frukost och sjölunch ingår
400 kr/person vid dagstur. Fika och sjölunch ingår
200 kr/person och natt vid separat övernattning i hamn
Priser för inmönstrad besättning
500 kr/person och dygn. Bingplats, frukost och sjölunch ingår
300 kr/person vid dagstur. Fika och sjölunch ingår
Alla priser för medlemsresor är inklusive moms. Pristillägg Göta kanal-resor 100kr/dygn resp.
50kr vid dagstur. Inmönstrad däckspersonal har rabatterat pris. Nyckelbesättning; Fartygschef
(FC) Maskintjänstchef (MtjC) och Sekond (S) debiteras inte någon resekostnad.
Medlemskap i Föreningen M 20 kostar 250kr/år för stödjande medlemmar, 500kr/år för
aktiva medlemmar och 100kr/år för ungdomar under 26 år. Bli medlem genom att följa
följande länk: https://minsveparen.se/foreningen/bli-medlem/
För att kunna tjänstgöra som inmönstrad besättningsman på M 20 krävs:
● Läkarintyg för sjöfolk
● Basic Saftey (Inre Fart)
● Förtrogenhetsutbildning ombord
Föreningen M 20 kan efter behov och möjlighet ordna utbildning för besättningsmän.
För att kunna tjänstgöra som Fartygschef, Maskintjänstchef och Sekond krävs behörigheter
(Fartygsbefäl klass 8, Maskinbefäl klass 8, mm) samt fartygskännedom och godkännande från
Föreningen M 20.

B. Publika passagerarturer i Stockholms Hamn och Skärgård
Föreningen M 20 anordnar publika passagerarturer i Stockholms hamn och skärgård.
Här erbjuds allmänheten en möjlighet att få uppleva ett 80-årigt museifartyg till sjöss
samt få njuta av Stockholms unika skärgård. Se separat prislista på hemsidan under ”Hyr M
20”. I mån av plats kan inmönstringsbara medlemmar i Föreningen M 20 deltaga i publika
passagerarturer med 50% rabatt på priserna ovan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBS! Reservation för att alla priser kan komma att ändras pga. kostnadsökningar utanför
Föreningens kontroll.
Mer information om medlemskap i Föreningen M 20:
https://minsveparen.se/foreningen/bli-medlem/
Mer info om att hyra Fartyget M 20: https://minsveparen.se/hyr-m-20/
Betalning sker till Föreningen M 20: Bankgiro 5741-6133 eller Swish 1233 0311 68.

