
VÄNERGALEASEN MINAS VÄNNER

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015

• Styrelsen för Föreningen Vänergaleasen Minas 
vänner (VMV) får härmed avge sin 
verksamhetsberättelse för år 2015.

• Föreningen har till syfte att iståndsätta och 
förvalta fartyget Mina. Hon är den enda 
seglande vänergaleasen. Då fartyget numer är i 
seglingsbart skick har verksamheten under maj 
till september ägnats åt kortare och längre 
seglatser. Resten av året har bestått av 
reparation och underhåll.
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Styrelse
Under året har följande styrelse tjänstgjort:

• Ordförande Lars Göran Nilsson

• Sekreterare Tomas Cederqvist

• V ordförande     Björn Svanholm

• Ledamöter Lennart Wikström

Tony Näslund

Stefan Ericson

Håkan Fredholm (- sept 2015)

• Ersättare    Madeleine Dolk-Anjemo 

(ordinarie sept-dec 2015)  

Mikael Larsson

Kristina Bengtsson 

Iris Axelsson

• Revisor SA-Revision, Vara, 

Fredrik Hermansson

Revisors suppleant  Erling Nilsson

• Valberedning Torsten Kärrbrink

Ersättare Eva Magnil



• Styrelsen har haft 13 regelrätta styrelsemöten; 
därav ett extra styrelsemöte i september.

• Dessutom har en extra stämma avhållits i 
november.

De ca 130 st betalande medlemmar, som 
föreningen har för tillfället, har tillfrågats i ett par 
ärenden rörande ekonomiska frågor. 45 st har 
avlämnat positiva svar. 

1. Då vår mångårige revisor Jörgen 
Johansson önskat lämna sitt uppdrag, har kontakt 
tagits med SA Revision i Vara och revisor Fredrik 
Hermansson, som är villiga att sköta revisionen av 
föreningens räkenskaper.

- Fredrik Hermansson väljs till revisor.

2. Frågan om firmatecknare beslutades 
ofullständigt vid ordinarie årsmöte.

- Nytt beslut är, ordförande och vice 
ordförande väljs som firmatecknare, att teckna 
firman var för sig.

• Medlemmar

Medlemsantalet har i stort varit konstant. Antalet 
antecknade medlemmar var vid årets slut ca 130 st. Till 
största delen är dock medlemmarna passiva 
medlemmar som endast stöder VMV ekonomiskt 
genom sin medlemsavgift. Ett litet antal har varit 
mycket aktiva. Seglingen under året har gjort att 
intresset för Mina har ökat vilket i sin tur ökat 
medlemsantalet något. 

Kent Enoxon och 
Rune Karlsson i 
Sjötorps docka. 
Foto: Lennart 
Wikström



• Information

Hemsidan har fungerat 

och dessutom kunnat 

hittas med ny domän; 

vanergaleasenmina.se.

Man kan även hitta 

föreningen på Facebook,

Minas vänner. 

• Kommittéarbete

Arbetet i kommittéerna för t ex segling, underhåll  o s v 
löper på. Underhållsarbetet utförs fortlöpande och är 
uppdelat i olika ansvarsområden. 
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Underhållsarbeten

• Arbetena i Sjötorp vintern 2014-2015 
blev ovanligt stora. Flera bord byttes, 
dymlingar slogs i och en rejäl översyn av 
borden över vattnet gjordes. Som tidigare 
säsonger har en grupp bestående av 
Lennart Wikström, Rune Karlsson, Per-
Olof Johansson, Lennart Lindstedt och 
Stefan Ericson arbetat i Sjötorp

• När seglingssäsongen var genomförd 
seglades Mina till Kållandsö varv, Trelle, i 
november. Vi har valt att hålla oss 
närmare hemmahamnen denna vinter.



Kommunturerna

• 2015 blev det tredje och sista året med det 
treåriga avtalet med Lidköpings kommun, om 
segelturer med grupper från kommunen. 

• Under tiden juni och augusti - september 
gjorde vi dryga 20 st turer. Turerna har haft 
ett stigande intresse.

• Förhandlingar fördes  med kommunen om ett 
nytt avtal inför kommande år.

Mötesplats Solhaga en härlig sommardag.



Sommarseglingen

• En kommitté bestående av ordf, sekr, samt 
skepparna Fredholm och Svanholm kallades 
till en arbetsgrupp kring det stundande 
besöket av ostindiefararen Götheborg i början 
av juli.

• Detta arrangemang blev sommarens stora 
begivenhet och det hela kändes lyckat. Vi 
hade ca 250 st betalande gäster på Mina 
under 11 – 13 juli.



• Praktikant

Stefan Ericson har haft en arbetsmarknadsplacering 
på Mina under året. Föreningen tackar Stefan för det 
arbete han har uträttat och hoppas han vill vara med 
oss i fortsättningen också.

• Fortsatt verksamhet

Arbetet fortsätter i enlighet med en upprättad 
verksamhetsplan. Det är en fortsatt komplettering av 
naglar i den nyare bordläggningen, översyn av skrov 
som är de viktiga arbetena även i fortsättningen

• Ekonomiskt utfall

Föreningens intäkter består av medlemsavgifter och 
sponsrade bidrag. Föreningen är i högsta grad 
beroende av dessa och är djupt tacksamma för 
denna generositet. Styrelsen tar ett starkt ansvar för 
ekonomin för att undvika skuldsättning. Ekonomin är 
därför balanserad och god.

• Slutord

Det är med glädje vi summerar verksamhetsåret 
2015 då Mina fått pröva på en ny seglingssäsong. 
Skutan är en unik upplevelse och en skönhet för 
alla vänner av vänergaleasen och många andra.

En kärna av medlemmar har med sina insatser 
under året, ingen nämnd och ingen glömd de vet 
vilka de är, skapat förutsättningar för 
verksamheten.

När vi nu övergår till 2016 ber vi i styrelsen att få 
tacka för förtroendet under det gångna 
verksamhetsåret och ställer våra platser till 
förfogande.

Lidköping i april 2016

Lars Göran Nilsson ordförande


