
Föreningen Vänergaleasen Minas vänner
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012

Styrelsen för Föreningen Vänergaleasen Minas vänner (VMV) får härmed avge sin 
verksamhetsberättelse för 2012.

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 Claès Johansson
Kassör Lars Göran Nilsson
Sekreterare Ingvar Carlström
V ordförande Torsten Kärrbrink

Ledamöter Per-Olof Bertilsson
Håkan Fredholm
Leif Samuelsson
Rune Karlsson
Claes Hassel

Ersättare Per Albinsson
Stefan Ericson
Göran Elmbrandt
Henrik Josten
Eva Magnil
Kristina Bengtsson
Tony Näslund
Hans Svensson

Revisor Jörgen Johansson
Revisor suppleant Erling Nilsson

Valberedning Siewert Josefsson
Ersättare Inghar Främberg

Styrelsen har haft fyra regelrätta styrelsemöten; 25 jan, 13 mars, 13 sept och 13 nov. 
Kontakterna med Transportstyrelsen innebar många resor till Sjötorp och överläggningar där 
för flera styrelsemedlemmar, utöver styrelsemöten.



Medlemmar
Medlemsantalet har i stort varit konstant. Antalet medlemmar var vid årets slut 260 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. Medelåldern har sjunkit något. 

Information
Informationen till allmänhet och inte minst till medlemmar har förbättrats. I samband med 
teaterprojektet producerades en informationsbroschyr. Föreningens hemsida uppdateras 
fortlöpande men för sällan.

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

Underhållsarbeten
Fartyget har i stort sett färdigställts. Såväl utvändigt som invändigt är restaureringen slutförd. 
I april dockades Mina ut ur dockan i Sjötorp. Framför allt ett kostsamt och omfattande 
arbete med kollisionsskott och stålförstärkningen i akterstäven var så på plats. Skottet var 
emellertid inte färdigställt. Dessutom byttes åtta bord, av olika längd, och spikningen under 
vattenlinjen kontrollerades genomgående. Drevningen i hela undervattenskrovet åtgärdades. 

När seglingssäsongen var genomförd seglades Mina till Sjötorp i september redan, för 
vinterförvaring i torrdocka. Planen var att få skottet klart, byta några bord och gå över 
drevningen över vattenlinjen.

Teaterprojektet – Mina äventyr på Vänern
Under året har ett teaterprojekt i samarbete med Lidköpings kommun, ABF m fl genomförts. 
Madde Dolk-Anjemo har som projektanställd av Minas vänner lett 29 ungdomar i feriearbete, 
med Johan Rundkvist som regissör, i repetitioner innan sommarlovet.
Ungdomarna har också genomgått utbildning i livet på Mina, sjövett och säkerhetsfrågor, 
med medverkan av bl a Räddningsverket och Dina försäkringar.

Med Mina som levande kuliss spelade sedan de 29 ungdomarna en nyskriven pjäs, av 
ordförande Claès med bearbetning av Johan Rundkvist. I en turné som sträckte sig från 29 
juni – 15 augusti seglade Mina runt i Vänern och besökte Vänersborg, Säffle, Mariestad, 
Otterbäcken och Årnäs. Dessutom spelades tre föreställningar i Lidköpings hamn. 

Resultatet har varit över förväntan, både sett från den amatörteatermässiga synvinkeln och 
den goda stämningen ombord. Projektet har väckt stort intresse och förhoppningen är att vi 
får återse några av ungdomarna i år.
Till vår stora glädje gav projektet även ett ekonomiskt överskott, till Minas driftkostnader.

Segling
Detta året har gått i seglingens tecken. Ett samarbetsavtal med Lidköpings kommun innebar 
ett tjugotal dagsseglingar med personal och skolelever. På grund av försenat beslut från 
kommunen hamnade i stort samtliga segelturer i perioden augusti – september.
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 är en allmän översyn av 
skrov och däck som är de viktiga arbetena fram över. Klassningen har inte samma prioritet för 
tillfället.

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 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 2012 då Mina fått pröva på en ny 
seglingssäsong. Mina 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, med teater, kommunsegling och 
inte minst arbetena i Sjötorp.

När vi nu övergår till 2013 ber vi att få tacka för förtroendet under det gånga verksamhetsåret 
och ställer våra platser till förfogande.

Lidköping i mars 2013
För styrelsen ” Vänergaleasen Minas Vänner ”

Lars Göran Nilsson
kassör


