Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010
Styrelsen för Föreningen Vänergaleasen Minas vänner (VMV) får härmed avge sin
verksamhetsberättelse för 2010.
Föreningen har till syfte att iståndsätta och förvalta fartyget. Mina är en av de äldsta
seglande vänergaleasen. Då fartyget numer är i seglingsbart skick har verksamheten till
stor del ägnats åt kortare och längre seglatser.
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Styrelsen har sammanträtt vid fem tillfällen. Vid två tillfällen har delar av styrelsen
förhandlat med representanter för sjöfartsverket ang. krav på restaureringens
utformning, säkerhetskrav, brandskydd, klassningsbestämmelser etc.
Medlemmar.
Medlemsutvecklingen har under året varit gynnsam. Antalet medlemmar var vid årets
slut 275 vilket utgör en ökning sedan föregående år med över 100 medlemmar. Till
största delen är dock medlemmarna passiva medlemmar som endast stöder VMV
ekonomiskt genom sin medlemsavgift medan ett litet antal varit mycket aktiva. Den mer
frekventa seglingen under året har gjort att intresset för Mina har ökat vilket i sin tur
ökat medlemsantalet.
Genom i första hand sekteterarens försorg har medlemsregistert uppdaterats med bl.a.
e-postadresser vilket skapat bättre förutsättningar för
informationsspridning inom föreningen.
Information.
Informationen till allmänhet och inte minst till medlemmar har förbättrats. En enkel

informationsbroschyr producerades. Denna väckte stort intresse
inte minst i de hamnar vi besökte utanför Minas hemmahamn. Föreningens hemsida
omarbetades helt och gjordes mer lättilgänglig och lättare att uppdatera.
Kommittéarbete.
Arbetet i komitterna för ex segling, underhåll osv löper på. Övergipande
seglingsprogram har utarbetats. Underhållsplaner och jourlistor forganiserats
mm. Under kommande år skall en utvärdering och ev justering av kommittearbetet
göras.
Underhållsarbeten.
Fartyget har i stort sett färdigställts. Såväl utvändigt som invändigt är restaureringen
slutförd. På en båt är ju dock alltid underhållsarbeten behövliga.
Varje tisdag och torsdag har ett antal ”eldsjälar” samlats för att utföra behövliga arbeten.
För att få Mina klassad har sjöfartsverket upprättat en åtgärdsförteckning som skall
betas av. I planerna ingår också periodiskt underhåll som planläggs
för varje år.
Utbildning.
Under våren har en studiecirkel i ABF s regi slutförts. Kursen som var mycket ambitiös
leddes av våra egna medlemmar, i första hand Håkan Fredholm och
Torsten Kärrbrink Kursen blev mycket uppskattad av deltagarna. För nästkommande
år planeras ännu en kurs i att framföra Mina samt utbildning i styrelsearbete.
Segling.
Detta året har gått i seglingens tecken. Ett samarbetsavtal med Lidköpings Kommun
innebar ett tjugotal dagsseglingar med personal och skolelever.
I stort sett varje vecka genomfördes en eller flera medlemsseglingar.Under sommaren
genomfördes en långsegling som planerades runt Sveriges södra kuster.

I hårt väder på västkusten drabbades Mina emellertid av en mindre skada på skrovet
som gjorde att resan fick avbrytas.
För de framtida seglingarna erfordras fler besättningsmedlemmar. Detta är en av de
viktigare åtgärderna för kommande styrelser..
Fortsatt verksamhet.
Arbetet fortsätter i enlighet med en upprättad verksamhetsplan. Det allt överskuggande
arbetet för närvarande är klassningsbestyren .
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.
I samband med klassningsarbetena har kostnadsmassan ökat. Styrelsen tar ett starkt
ansvar för ekonomin för att undvika skuldsättning och har bl.a. begränsat
investeringsrätten. Ekonomin är därför balanserad och god.
Vad gäller det ekonomiska utfallet hänvisas till upprättad resultat och balansräkning.
Slutord.
Det är med tillfredställelse vi summerar verksamhetsåret 2010 då Mina fått pröva på
att segla i alla väder. Mina är en prydnad när hon ligger vid kaj och
ännu vackrare under segel. När vi nu övergår till 2011 ber vi att få tacka för förtroendet
under det gånga verksamhetsåret och ställer våra platser till förfogande.
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