
FÖRENINGEN VÄNERGALEASEN MINAS VÄNNER 

Årsberättelse för verksamhetsåret 2022 

Styrelsen för Föreningen Minas Vänner (VMV) avger härmed sin verksamhetsberättelse för år 2022. 

Föreningen har till syfte att iståndsätta och förvalta fartyget MINA. Hon är den enda seglande vänergaleasen.
Sedan fartyget blev seglingsbart har verksamheten historiskt ägnats år kortare och längre seglatser i syfte att

visa upp fartyget för allmänheten. Resten av året har ägnats åt reparation och underhåll.  

Under år 2022 har följande styrelse verkat; 

Ordförande Lennart Gustafsson
Vice ordförande Börje Bergsten 
Sekreterare Solveig Markebo 
Kassör Bengt Tullsson 
Ledamöter Lennart Wikström, Iris Axelsson, Karl-Johan Berger 
Ersättare Lars Tranberg, Lars-Göran Nilsson, Mikael Larsson, Stefan Erixon

Styrelsen har haft 10 ordinarie styrelsemöten. 

Organisation  

           .Antalet medlemmar som redan vid årsskiftet betalat in medlemsavgiften är 108 st  I 
budgetsammanhang räknar vi  fortfarande med ca 150. Flertalet av våra medlemmar stödjer oss endast 
genom årsavgiften. 

Vid förra årsmötet (2022-02-20) omvaldes stora delar av den sittande styrelsen. Ordföranden Bengt 
Hagström avgick dock och ny ordförande blev Lennart Gustafsson (tidigare suppleant). Dessutom valdes 
Lars-Göran Nisson (med mycken tidigare erfarenhet av år med Mina) in som suppleant. Styrelsearbetet har 
fungerat bra och hela verksamheten har genomlysts i fråga om organisation och framtidsutsikter. 
Fortfarande finns det bland medlemmarna olika uppfattningar om Minas seglingsbara  skick och vad gäller 
frågor kring bemanningsorganisation ombord. 

Det kan konstateras att antalet medlemmar som är  delaktiga i praktiskt underhållsarbete minskar 
samtidigt som Mina kräver kontinuerligt stora  arbetsinsatser för att kunna bevaras. Många timmar läggs 
varje år ner på skeppet av ett litet energiskt arbetslag, så även under 2022. Administrativt är föreningen 
välskött med väl utvecklade digitala rutiner. Medlemsbrev har skickats ut till betalande medlemmar och 
medlemsregistret har uppdaterats löpande. Hemsidan och  Facebook är aktiva.

Investeringar / underhåll 

Även om Mina legat vid kaj 2022 har mycket arbete skett ombord under vår och sommar. Maskiner har setts
över, däck har drevats om och tjärats, trädetaljer har slipats och lackats.  Vi har ett litet men fantastiskt 
skickligt arbetslag.  Även personer ur administrationen har gjort rejäla dagsverken ombord.  Stort tack till 
alla!  Det behövs dock flera – du som vill ha en meningsfull sysselsättning är hjärtligt välkommen med I 
gänget. Det vore mycket bättre om många kunde göra lite än som nu få göra allt!



Besiktningsutlåtandet från maj 2021 har legat till grund för den lite större renoveringen 2022-2023.  
Onsdagen den 21 september genomfördes en segling till Sjötorp inför renoveringen. De som var med 
ombord fick en fantastisk resa i strålande sol och lugnt väder. Den 6 oktober skedde så indockning, 

Några medlemmar åkte senare till Sjötorp, städade Mina och forslade sängkläder och madrasser till 
kajskjulet I Lidköping.  Därefter har arbetet med drevning, målning och byte av bord påbörjats av “Ingo” 
(Ingemar Johansson, från Byggeriet i Lyrestad AB) med medhjälpare. 

Aktiviteter 

Styrelsen hade beslutat att inte genomföra seglingar under 2022 eftersom skeppet uppfattats skört efter 
resan till Berg 2021. I en långsiktig planering kommer vi återuppta dessa efter Minas stora renovering.  

Mina har därför under 2022 endast legat vid kaj i Lidköping. Grill-och våffellkvällar har hållits vid några 
tillfällen. Öppet skepp ordnades i samarbete med Klubb Maritim vid Sjöfartsdagen på lördagen den 18/6. 
Den dagen visades även kustbevakningens båt och skonaren Ingo som var på besök.  Mycket folk i alla 
åldrar kom till kajen och båtarna. Skonaren Westkust kom på besök i juli och då visades också Mina för 
många intresserade. Inför den helgen hade Iris Axelsson samlat några vänner med intresse för skutor för 
trevligt umgänge och övernattning på Mina.  När Westkust lämnade Lidköping passade några av Minas 
medlemmar på att följa med på den vidare resan till Sjötorp.  

Utbildningar

Under hösten har några medlemmar varit på två seminariedagar för Säker rigg I Göteborg. Vi har också fått 
tillgång till ett imponerande kursmaterial.  Ett studiebesök I Stockholm skedde under hösten i samband 
med Fartygsforum.  Då besöktes också Beckholmsvarvet och Veteranflottiljen på Gåsö. Många intressanta 
marina kontakter skapades.

Ekonomi 

Vid slutet av 2022 var ekonomin god. Vi har under året sökt och fått generella bidrag från Lidköpings 
kommun. Från Riksantikvarieämbetet kom ännu ett tillskott till renoveringen. Bidrag till nödvändiga 
driftskostnader är svårare att få och vi känner behov av en långsiktig huvudsponsor. Arbete kring detta 
pågår.Vad gäller bordbytet hade ca 180 000:- förbrukats  vid årsskiftet och det återstod  406 700:-.Enligt 
balans-och resultatrapporterna blev det en vinst med ca 11 000:-.

Slutord 

När nu ett nytt verksamhetsår tar vid ber styrelsen att få tacka för förtroendet under året som gått. 

Lidköping i februari 2023 

Styrelsen för Föreningen Vänergaleasen Minas Vänner


