Föreningen Vänergaleasen Minas vänner
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013
Styrelsen för Föreningen Vänergaleasen Minas vänner (VMV) får härmed avge sin
verksamhetsberättelse för 2013.
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
till stor del ägnats åt kortare och längre seglatser.
Styrelse
Under året har följande styrelse tjänstgjort:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
V ordförande

Lars Göran Nilsson
Per-Olov Eriksson
Håkan Fredholm
Björn Svanholm

Ledamöter

Rune Karlsson
Claes Hassel
Lennart Wikström

Ersättare

Stefan Ericson
Kristina Bengtsson
Tony Näslund
Alf Larsson

Revisor
Revisor suppleant

Jörgen Johansson
Erling Nilsson

Valberedning
Ersättare

Torsten Kärrbrink
Eva Magnil

Styrelsen har haft nio regelrätta styrelsemöten; i jan, april, maj, juni, augusti, sept,
oktober och november.
Medlemmar
Medlemsantalet har i stort varit konstant. Antalet antecknade medlemmar var vid
årets slut dryga 300 st. Till största delen är dock medlemmarna passiva medlemmar
som endast stöder VMV ekonomiskt genom sin medlemsavgift. Ett litet antal har
varit mycket aktiva. Den mer frekventa seglingen under året har gjort att intresset
för Mina har ökat vilket i sin tur ökat medlemsantalet. Då många betalar för en enda
seglats faller en hel del bort efter året.

Information
Hemsidan har förbättrats något och man kan även hitta föreningen på Facebook.
I samband med sommarseglingen distribuerades generöst en folder runt om Göta
kanal och Vättern.
Kommittéarbete
Arbetet i kommittéerna för t ex segling, underhåll o s v löper på. Underhållsarbetet
utförs fortlöpande och är uppdelat i olika ansvarsområden. Så har t ex mast och rigg
skötts av Håkan Fredholm och Torsten Kärrbrink. Det blev ett större arbete i
samband med att vi riggade ner och lyfte ur mesanmasten i september.
Underhållsarbeten
Fartyget har i stort sett färdigställts. Såväl utvändigt som invändigt är restaureringen
slutförd. I april I början av maj dockades Mina ut ur dockan i Sjötorp.
Kollisionsskottet kunde i stort färdigställas på ideell väg. Dessutom byttes några bord
och kontrollen av spikningen under vattenlinjen fortsatte. Målning gjordes av botten
och över vattenlinjen.
Föreningen inköpte till nästa dockningsperiod svarvade naglar (dymlingar) i Tibro,
för sammanfogning av nya bord och spanten.
När seglingssäsongen var genomförd seglades Mina till Sjötorp i september, för
vinterförvaring i torrdocka. Planen var att byta ett bord, för vilket det var tvunget
att avlägsna mast och röstjärn. Som tidigare säsong har en grupp bestående av
Lennart Wikström, Rune Karlsson, Alf Larsson, Lennart Lindstedt och Stefan Ericson
arbetat i Sjötorp
Kommunturerna
2013 blev det första året med det nya treåriga avtalet med Lidköpings kommun, om
segelturer med grupper från kommunen. Avtalet gäller t o m 2015. Under tiden juni
och augusti - september gjorde dryga 20 st turer.
Sommarseglingen
En kommitté initierade och planerade en längre, ca tre veckor, resa på Göta kanal
och Vättern under juli. Särskilt Tomas Cederqvist besökte kommunerna utmed vägen
i förväg och la grunden till en mycket lyckad resa, för en rad gamla och nya
medlemmar.
Göta kanal blev en utmaning och en publik succé. För skeppare och besättning var
det ibland riktiga nagelbitare i slussar och passager. En rad hamnar angjordes vid
Vättern, Vadstena, Hästholmen, Jönköping, Rödesund och inte minst Hjo. Staden
firade 600 år under 2013 och Mina blev en del av arrangemangen.
Som konstaterats tidigare är frågan om att hitta ett tillräckligt antal
besättningsmedlemmar för de framtida seglingarna en utmaning varje år.
Praktikant
Från december och ett år framåt har föreningen en praktikant med stöd från
Arbetsförmedlingen.

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 fram över. Vi har som tidigare de bestämmelser som
myndigheterna utfärdat för ögonen.
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.
Vad gäller det ekonomiska utfallet hänvisas till upprättad resultat och balansräkning.
Slutord
Det är med glädje vi summerar verksamhetsåret 2013 då Mina fått pröva på en ny
seglingssäsong. Skutan är en prydnad när hon ligger vid kaj och en skönhet under
segel.
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 2014 ber vi i styrelsen att få tacka för förtroendet under det
gånga verksamhetsåret och ställer våra platser till förfogande.

Lidköping i mars 2014
För styrelsen

Lars Göran Nilsson
ordförande

