
VÄNERGALEASEN MINAS VÄNNER

Berättelse över verksamhetsåret 2017

• Styrelsen för Föreningen 
Vänergaleasen Minas vänner 
(VMV) får härmed avge sin 
verksamhetsberättelse för år 
2017.

• Föreningen har till syfte att 
iståndsätta och förvalta 
fartyget Mina. Hon är den enda 
seglande vänergaleasen. 
Verksamheten under 
sommarhalvåret ägnas åt 
kortare och längre seglatser. 
Höst och vinter har bestått av 
reparation och underhåll.Annelie Lees



Styrelsen
Under året har följande styrelse tjänstgjort

• Ordförande Lars Göran Nilsson

• Sekreterare Mikael Larsson (jan – nov 2017)

• V ordförande     Björn Svanholm

• Ledamöter Lennart Wikström

Tony Näslund

Torsten Kärrbrink

Iris Axelsson

• Ersättare    Karl Johan Berger
Kent Enoxon
Per Albinsson

• Revisor SA-Revision, Fredrik Hermansson

Ersättare Börje Bergsten

• Valberedning Göran Mörby

Ersättare Vakant



• Styrelsen har haft 10 ordinarie 
styrelsemöten, samt två extra 
styrelsemöten.

• Föreningen har haft ca 150 st betalande 
medlemmar. Medlemsantalet har ökat 
något sedan 2016, till en del beroende 
på att vissa avgifter för 2018 hamnat på 
föregående år. Till största delen är 
medlemmarna passivt ekonomiskt 
stödjande genom sin medlemsavgift. 

• Ett litet antal har varit mycket aktiva. 
Seglingarna under året har gjort att 
intresset för Mina har ökat.

• Glädjande har Eva Berger, med stöd, 
tagit hand om medlemsutskick och 
matrikel inför år 2018.

Skärgårdsfest Hörviken. Inger Nilsson



• Information
Hemsidan har fungerat.
Dessutom har Mina 
funnits på flera Facebooks;
Vänergaleasen Mina, Vänerns
Kulturfartyg och Vänergaleasen
Minas vänners medlemsgrupp.

• Kommittéarbete
Arbetet i kommittéerna för segling, 
underhåll, säkerhet, rigg/segel och 
navigation har gjort storverk under 
året. Förutom underhållsarbetet, som 
alltid är omfattande,  har 
seglingskommittén haft ett intensivt år.

• I början av året arrangerade 
föreningen, genom Mikael Larsson; 
ett lyckat möte med flera av Vänerns 
historiska skepp. Ett nätverk kallat 
Vänerns kulturfartyg skapades.



Underhållsarbeten

• Under  sommaren beslutades 
att göra ett besök i torrdockan 
i Sjötorp igen, hösten/vintern 
2017/18. Mina har läckt en del 
under en längre tid. 
Indockning var i oktober.  

• Lennart Wikström, Karl Johan 
Berger, Lars Tranberg och 
Göran Mörby från föreningen 
har arbetat i Sjötorp. 

• Hantverkare Mariann Preuss, 
Forsvik, har arvoderats och 
fungerat som arbetsledare. Ett 
stort reparationsarbete visade 
sig nödvändigt. 

Mälarvarvet 1986



Kommunturerna

• 2017 blev det andra året 
med det nya avtalet med 
Lidköpings kommun, om 
segelturer med grupper 
från kommunen. 

• Under tiden juni samt 
augusti - september 
gjorde vi 15st turer. 
Turerna har haft ett 
stigande intresse.

• 2018 löper avtalet ut.

Mötesplats Solhaga en härlig sommardag.



Sommarseglingen

• Seglingskommittén planerade 
medlemsseglingar till 
Sjötorpsdagarna, Åmål, 
Kristinehamn (inställd på grund 
av väder), Mariestad och 
Vänerveckan, Kållandsö.

• Mina deltog även 2017 i den 
regionala satsningen Maritima 
äventyr, för ungdomar.

• Två sponsorseglingar gjordes, 
för Målarboden och Stavdal, 
Lidköping.

• Söne El använde Mina under 
ett par dagars internutbildning, 
vilket gav oss ett välkommet 
bidrag.



Fortsatt verksamhet

Arbetet fortsätter i enlighet med en 
upprättad verksamhetsplan. Det är en 
avslutning av pågående skrovarbeten i 
Sjötorp. Utdockning sker 27 april.

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 
2017 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 2018 ber vi i styrelsen att få 
tacka för förtroendet under det gångna 
verksamhetsåret och ställer våra platser till 
förfogande.

• Lidköping i april 2018

Styrelsen


