
  

MOTORTORPEDBÅTEN T38 VÄNNER                                 

T38 Information 

 
 Februari 2016 
  

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
 

Säsongen 2015 blev kort för oss då bland annat leverans av drivmedel till vår verksamhet med reducering av 

literpriset genom skatterestitution var oklar från vår leverantör. Detta är nu löst med konsekvens så att vår kostnad 

för drift avsevärt höjts. Detta begränsar oss i vår ambition att göra en "långresa" varje år för att visa oss 

och marknadsföra Marinmuseum samt sprida kunskap om motortorpedbåtsvapnets historia. Arbete att finna 

lösningar till detta pågår främst genom att utöka medlemsantalet med såväl enskilda som företagsmedlemmar. 

Rekrytera!!! 

Vinters underhållsarbeten löper enligt plan och T38 är i god materiell status inför kommande verksamheter. 

Anteckna datum för medlemsdagen som är den 13 augusti, vilket sammanfaller med Marinens dag. Väl mött till 

årsmötet den 16 mars! 
 

Jan Hagberg 

 

T38 VÄNNER ÅRSMÖTE DEN 16 MARS  
 

Medlemmarna i Motortorpedbåten T38 Vänner kallas till årsmöte på Marinmuseum onsdagen den 16 mars 

2016  kl 1800–ca 2100! 
 

Program 
Kl 1800 Årsmötesförhandlingar (Hörsalen). 

Kl 1900 Middag (Skeppsgossen): Pytt Bellman med tillbehör och måltidsdryck samt kaffe och kaka för 

 endast 160 kr. Andra drycker finns i baren. Betalas av respektive deltagare till restaurangen. 

Kl 2000-2100  Föreläsning(Hörsalen). Föreläsning av chefen för Marinbasen, kommendör Erik Andersson. 
 

Anmälan till årsmötet senast den 10 mars till: Lars Nilsson, tel. 0733-99 85 46 eller med e-post till info@t38.se 

Ange om du önskar middag! Beställning av middag är bindande. Utebliven närvaro debiteras beställaren. 
 

Detta utskick innehåller aktuellt underlag inför årsmötet; styrelsens verksamhetsrapport och kassörens ekonomiska 

rapport i förkortad version.  

Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före mötet. 

 

Medlemsavgift 2016 
Med detta informationsblad bifogas en påminnelse om förnyelse av medlemsavgiften till de medlemmar som inte 

redan har gjort detta. Det är önskvärt att avgiften är inbetald före årsmötet. Ett krav om du skall delta! 

 

VIKTIG MEDLEMSINFORMATION! 
 

Under 2015 övergick föreningen till nya rutiner för medlemsinformation. Detta medlemsblad, ”T38 Information”, 

skulle successivt läggas ner och all medlemsinformation ändrades till enbart utskick med e-post och information på 

hemsidans medlemssidor, www.t38.se/medlemssidor, där medlemmar kan logga in. 

Vi har under året fått flera önskemål från våra medlemmar om att behålla medlemsbladet, men att det gärna kan 

skickas ut med e-post. Därför fortsätter vi med medlemsbladet i traditionell form med utgivning i februari och maj. 

Bladet kommer endast i begränsad upplaga att skickas ut i pappersform. Om någon medlem mot förmodan inte har 

tillgång till internet och e-post, kan denne få postutskick efter särskild ansökan hos kassören. Som ni förstår är denna 

åtgärd till för att minska föreningens administrativa kostnader. Kostnader för papper, tryck, kuvert och porto har 

ökat under de senaste åren, samtidigt som antalet medlemmar också har ökat. 

Samtidigt vill vi be alla medlemmar som får detta medlemsblad med e-post att kontrollera om ni har fått 

inloggningsuppgifter till medlemssidorna. De medlemmar som får medlemsbladet med post uppmanas 

anmäla sin e-postadress till info@t38.se för att i retur erhålla inloggningsuppgifter till hemsidan! 

_____________________________________________________________________________ 
 
MOTORTORPEDBÅTEN T38 VÄNNER 
Marinmuseum 
Box 48 
371 21 Karlskrona 
Plusgiro 123 49 52-8 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR T38 VÄNNER 2015 
 

Årsmötet 

Vid årsmötesförhandlingarna på Marinmuseum den 25 mars deltog 35 medlemmar.  

Föreningens ordförande, Jan Hagberg, valdes att leda årsmötesförhandlingarna. Mötet inleddes med parentation över 

den avlidne medlemmen Stefan von Roxendorf. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.  

Bland styrelseledamöterna vars mandattid utgick hade Sven-Åke Assarson-Söderbjörk avsagt sig omval. Sven-Åke 

har tillhört styrelsen sedan föreningen bildades år 2000. Som ersättare invaldes Peter Stålbrand som tidigare varit 

styrelsesuppleant och som ersättare för honom invaldes Thomas Chevrell. Övriga styrelseledamöter omvaldes 

liksom revisorerna. I valberedningen ersattes Thomas Chevrell av Sven-Åke Assarsson. 

Under övriga frågor avtackades Sven-Åke Assarsson för sitt arbete i styrelsen under 15 år. Dessutom utdelade 

föreningens ordförande Veteranflottiljens hederstecken ”för förtjänstfullt arbete i Veteranflottiljen” till Per-Inge 

”Pinge” Lindqvist och Hans-Åke ”Hansa” Hansson. Per-Inge bland annat för att han som chef för Marinmuseum 

1994 lyckades återbörda T38 till Karlskrona och Hans-Åke, f d Karlskronavarvet och Mtb-laget, för han insatser vid 

restaureringen av T38 till ett levande museifartyg. 

Efter en god middag avslutades mötet på ett mycket trevligt sätt med visning av ubåten Neptun i det nya 

ubåtsmuseet. Fem glada, kunniga och informativa ubåtsmän, med ubåtskubben Hajens ordförande Bertil Svedlund i 

spetsen, guidade medlemmarna runt i fartyget.  

 

Underhållsarbeten 

Under perioden oktober 2014 till slutet av juli 2015 

genomfördes på T38 ca 1100 mantimmar underhåll.  

Bild t v: Foto Thomas Chevrell 

 

10 maj – Sjösättning 

Söndagen den 10 maj sjösattes T38. Sjösättningen gick 

på rekordtid och därefter förtöjde T38 vid Wasaskjulet 

på Lindholmen för fortsatta rustningsarbeten. På grund 

av att vissa maskinarbeten tog lite längre tid än 

beräknat och försenade drivmedelsleveranser kunde 

inte provtur genomföras förrän i slutet av juli. 

 

26 och 30 juli – Provturer 

Söndagen den 26 juli kunde T38 äntligen genomföra en 

provtur och förtöjde därefter på sin vanliga plats vid 

Marinmuseum. Då man under provturen inte var helt nöjd med mittens HM genomfördes under följande dagar 

ytterligare underhållsarbeten. Därefter genomfördes ytterligare en kort provtur den 30 juli med godkänt resultat. 
 
1 augusti – Medlemsdag  

Årets medlemsdag genomfördes planenligt lördagen den 

1 augusti vid Marinmuseum i samband med Karlskrona 

skärgårdsfest. När vi har medlemsdagar vid 

Marinmuseum används HMS Bremön för förtöjning och 

administration. 

Som vanligt hade vi också tur med vädret, det bästa 

tänkbara för en medlemsdag. Svag vind, solsken och ca 

+18. 

Förutom besättningen anslöt ett 60-tal medlemmar som 

fick en åktur på de yttre fjärdarna. Fem turer 

genomfördes mellan kl 0930 och 1500. Isottorna 

”brummade” som aldrig förr och de som fick åka med 

verkade nöjda. Några nya medlemmar rekryterades 

också under dagen och försäljningen av medlemsartiklar 

gav ett extra tillskott i kassan.  

Bild t h: Foto Thomas Chevrell 

 

13 september – Allmän visning 

Söndagen den 13 september genomfördes visning av T38 för allmänheten vid Marinmuseum i samband med 

Kulturarvsdagen 2015. Tyvärr var vädret inte det bästa, regn och blåst, varför antalet besökare blev begränsat.  

 

29 oktober – Torrsättning 

Den 1 oktober gick T38 in till Örlogshamnen för avrustning och torsdagen den 29 oktober togs T38 upp för 

vinterförvaring i Mtb-hallen. Även denna gång med god hjälp från Marinbasens ekipageavdelning. 

 



  

Styrelse 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ordförande Jan Hagberg, vice ordförande Peter 

Fredriksson, sekreterare Arne Palm, kassör Lars Nilsson, ledamot Calle Lindell, ledamot Peter Standert Stålbrand, 

suppleanter Björn Edarp och Thomas Chevrell. Adjungerad ledamot från SMM har varit Jörgen Svensson, 

SMM/Fartygsenhet. Revisorer har varit Jörgen Persson och Fredrik Åkesson med Björn Lindmar som suppleant. I 

föreningens valberedning har ingått Dick Nilsson, Sven-Åke Assarsson-Söderbjörk och Hans-Åke Hansson.  

Styrelsen har under året haft 10 ordinarie möten.  
 

För styrelsen,  

Lars Nilsson 

 

EKONOMISK BERÄTTELSE FÖR T38 VÄNNER 2015 
 

Medlemmar 

Föreningen hade per den 31 dec 2015, 295 enskilda medlemmar varav 5 är hedersmedlemmar. Under året har 50 

medlemmar lämnat föreningen. 7 medlemmar har själv önskat utträda, en har avlidit och 42 har uteslutits p.g.a. 

obetalda medlemsavgifter efter två påminnelser. 36 nya har tillkommit under 2015 (2014, 47). Föreningen hade vid 

årsskiftet 5 företagsmedlemmar. 2 nya företagsmedlemmar har tillkommit och 3 företag har tyvärr lämnat oss. 

 

Ekonomi 

Som framgår av årsredovisningen är föreningens ekonomi fortsatt stabil. 

Då förväntad skatterestitution på drivmedel inte kunde erhållas under 2015 har även årets resultat hamnat på minus. 

Föreningens resultat för 2015 är kr -3 495,55. 

Frivilliga bidrag från såväl företags- som enskilda medlemmar är som vanligt generösa. Tack för alla frivilliga 

bidrag – ingen nämnd och ingen glömd!  

 

Disposition av årets resultat  

Styrelsen föreslår årsmötet att redovisat resultat överförs till ny balansräkning. 

 

Medlemsavgift 

Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift för enskilda medlemmar under 2017, d v s kr 200. Årsavgiften för 

företag/organisationer ändras fr. o m 2017 till minst kr 2 000. Fr. o m 2017 införs familjemedlemskap, kr 500 per år 

för 2 vuxna och 2 barn under 18 år. 

 

Lars Nilsson 

Kassör 

 

Anm 

Fullständig årsredovisning med balans- och resultatrapport, revisorernas rapport samt förslag till budget för 2016 

delas ut vid årsmötet, läggs ut på hemsidans medlemssidor eller kan tillsändas medlem efter begäran från kassören. 

 

MEDLEMSDAG 2016 
 

Årets medlemsdag äger rum i samband med Marindagen den 13 augusti i Örlogshamnen, Karlskrona. Mer 

information kommer i medlemsbladet i maj. 
 
FLER BILDER FRÅN 2015 

 
Underhållsarbete. Foto Thomas Chevrell                       Medlemsdag. Foto Stefan Cedergren   


