Föreningen M 20 Verksamhetsberättelse 2019

Summering
Under årsmötet i april valdes en delvis förnyad styrelse med uppdrag att satsa
motg framtiden under mottot M 20 Credo. Under året hafr vi välkommnat ca 30
nya medlemmar. Föreningen har under 2019 haft en omfattande verksamhet
med många sjöturer, öppet skepp vid kaj och välbesökta medlemsmöten. Under
året har vi besökt 30 hamnar, tillryggalagt ca 1200 NM och haft ca 265
passagerare ombord. Vid vår hemmahamn på Galärvarvet i Stockhom har vi haft
Öppet Skepp under 10 helger och tagit emot ca 3000 besökare. Samtidigt har en
uppsnyggning och upprustning av fartyget M 20 påbörjats. Föreningens
ekonomi är i gott skick och visar ett överskott. Dock står vi inför ganska
omfattande reparationer av Fartyget.
M 20 Credo
Under det senaste året har vi under devisen “M 20 Credo” utvecklat Föreningens
ändamålsbeskrivning:
• Minsveparen M 20 skall bevaras som sjögående museifartyg för
nuvarande och framtida generationers inspiration, kunskap och förståelse
för vår marina historia.
• Med en permanent hemmahamn i Stockholms Sjögård och genom årliga
expeditioner längs den svenska kusten är M 20 ett levande besöksmål,
öppet för besök och visningar för allmänheten.
• I tillägg kan M 20 som komplett, klassat och sjösäkert fartyg nyttjas som
plattform för utbildning i navigation, sjömanskap och marina traditioner.

M 20 Credo har redan samlat ett stort stöd och är en bra plattform för
Föreningens arbete med att fortsätta bevara M 20.
Verksamhet 2019

M 20 har under året besökt bl.a. Hamnens dag i Stocksund, Almedalen i Visby,
Ålands Sjödagar i Mariehamn, Veteranflottiljen på Gålö samt många platser i
Stockholms Skärgård. Vi genomförde också för första gången navigationskurser
för allmänheten (Kustskepparkurser). Kursen inriktad på kvinnliga skeppare var
speciellt uppskattad. Vi har ökat allmänhetens tillgång till M 20 vid Museipiren
på Djurgården genom att ordna ”Öppet Skepp” ombord ett stort antal helger.
Fartyget hyrdes även vid flera tillfällen av medlemmar och andra föreningar för
charterresor. Vi avrundade säsongen med en medlemsresa ”Allsång på M 20”
samt en lunchtur med representanter för fartygets ägare, SMTM (Sveriges
Maritima och Transporthistoriska Museer). Totalt besökte vi ca 30 hamnar och
avverkade över 1200 sjömil och haft ca 265 passagerare ombord. Under Öppet
Skepp har vi tagit emot ca 3000 besökare.

Föreningen M 20
Torsdagen den 11 april hade Föreningen M 20 sitt årsmöte i ”Stötteboden” på
Beckholmen Stockholm. Årsberättelsen för 2018 visar att Föreningens ekonomi
är i mycket gott skick med en bra kassa och utan skulder. Vi gästades av HansLennart Ohlsson, Chef för Sjöhistoriska Museet, som överlämnade plaketten
som visar att M 20 blivit K-märkt. Ett fint bevis på värdet av vårt arbete med att
bevara M 20. Under årsmötet avtackades avgående förtroendevalda. Johan
Boström. Anders Kirkegaard, Einar Blidberg, Rickard Wallmark och Ulf Rahle
som alla har gjort stora och betydande insatser för Föreningen M 20. En delvis
förnyad styrelse med uppdrag att förnya Föreningen och satsa mot framtiden
under mottot M 20 Credo valdes.

Ett välbesökt Höstmöte med ca 30 deltagare ägde rum den 21 november på
Drottning Viktorias Örlogshem, DVÖ. Efter lite sedvanlig förplägnad och
samvaro berättade författaren Alexander Wahlund om KA-befästningar i
Stockholms Skärgård och den planerade Militärhistoriska kryssningen med M
20 i maj 2020. Mötet beslöt att komplettera M 20 stadgar med en satsning på
ungdomsverksamhet samt införa differentierade medlemsavgifter. Stadgarna

säger nu att Föreningen även skall bedriva ungdomsverksamhet genom
utbildning ombord och i land med inriktning på navigation, sjömanskap,
fartygsvård samt försvarskunskap. Avgiftsstrukturen ändrades så att stödjande
medlemmar (motsv tidigare ordinarie medlemmar) får en årsavgift på 250 kr.
Aktiva medlemmar (med större engagemang och förmåner) betalar 500 kr per år
och ungdomsmedlemmar (under 26 år) 100 kr per år.
Fartyget
Arbetet med att underhålla och rusta M 20 inför framtiden fortsätter. Bl.a. kan
nämnas att vi installerat en värmepump som drastiskt sänker uppvärmningskostnaderna. Vi har också genomfört en uppsnyggning av M 20 med
ommålning av samtliga överbyggnader, nya kapell och vepor samt ommålning
av sudband. M 20 är nu i gott örlogsmässigt skick! Stort tack till Stockholms
Reparationsvarv för arbetet med ommålningen. M20 ligger nu i trygg
vinterhamn vid Museipiren vid Galärvarvet i Stockholm. I början på 2020
kommer vi att dra igång vår stora insamling ”Appell Rädda M 20”. Målet är att
samla in 1 miljon kronor inför en kommande omfattande reparation av M 20.
Bl.a. behöver stäven och sudband bytas. M 20 kommer torrsättas i docka på
Beckholmen i Stockholm under april 2020 för besiktning och bottenmålning.

Mer information
Mer information om Föreingens verksamhet och insamlingen till Fartyget M 20
finns på hemsidan www.minsveparen.se
Kontaktperson: Anders Torelm, anders@sjohaga.se, 0735–232916
Donationer och bidrag: Swish 1233 0311 68 eller Bankkonto 6927-143 231 928
Besök: Fartyget M 20 finns vid Museipiren på Galärvarvegt i Stockholm

