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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

 
Vinterns underhåll har genomförts med 

inriktning att ytterligare höja den materiella 

statusen som redan är mycket god. 

Bland annat har huvudmaskineriets kylare 

genomgått en omfattande renovering. 

T38 sjösattes den 20 maj i ett strålande 

sjösättningsväder och ligger när detta skrivs 

utanför Mtb-hallen på Lindholmen i 

Örlogshamnen (se bild t h). 

Tack för en som vanligt god 

underhållsinsats som genomförts under 

vintern av nyckelbesättning. 

Välkomna till sommarens aktiviteter! 
                          Foto: Christoffer Persson 
Jan Hagberg 

        

SOMMARENS VERKSAMHET 
 

Detta är vad som är känt vid medlemsbladets pressläggning. Aktuell information kommer att finnas på 

hemsidan, www.t38.se. 

 

2016-06-18 Visning för allmänheten vid Marinmuseum 

2016-07-16 Visning för allmänheten vid Marinmuseum 

2016-07-22 Besök i Karlshamn i samband Östersjöfestivalen (se nedan) 

2016-08-13 Medlemsdag i samband med Marindagen i Karlskrona (se sid 2) 

 

 

 
 
 
 
 
 

Till de medlemmar som får detta info-blad med vanlig post 
Vi önskar att du meddelar din e-postadress så att vi enklare, billigare och snabbare kan förmedla information till 

dig. Sänd ett mejl till info@t38.se! 

Din e-postadress krävs också om du vill ha inloggningsuppgifter till medlemssidorna på hemsidan, www.t38.se. 

På medlemsidorna får du snabbare tillgång till intern medlemsinformation och en alltid aktuell medlemsmatrikel.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

MOTORTORPEDBÅTEN T38 VÄNNER 
Marinmuseum, Box 48 
371 21 Karlskrona 
Plusgiro 123 49 52-8 
Ordförande: Jan Hagberg, tel. 0455-131 13, 0709-49 43 25, ordf@t38.se 
Medlemsinformation: Lars Nilsson, 0733-99 85 46, info@t38.se 
Hemsida: www.t38.se 

 

ÅK MED TILL ELLER FRÅN KARLSHAMN DEN 22 JULI ! 

I samband med T38 besök i Karlshamn fredagen den 22 juli finns möjlighet för medlemmar att till en kostnad 

av 500 kr medfölja på morgonen kl 0800 från Karlskrona eller på eftermiddagen kl 1500 från Karlshamn till 

Karlskrona.  Respektive tur tar ca 1,5 timme. Intresserade kontaktar för bokning och mer information Lars 

Nilsson, info@t38.se, alt tel. 0733-99 85 46, senast den 1 juli! Det går givetvis bra att boka plats på båda 

turerna. Vi kan ta max 12 medlemmar per tur, så ”först till kvarn” gäller! 

http://www.t38.se/
http://www.t38.se/
mailto:ordforande@t38.se
mailto:info@t38.se
http://www.t38.se/
mailto:info@t38.se
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MEDLEMSDAG DEN 13 AUGUSTI  
 

Årets medlemsdag, med bland annat åkturer för medlemmarna, genomförs i 

år i samband med Marindagen i Örlogshamnen, Karlskrona, lördagen den 

13 augusti 2016. Mellan kl 1000 och 1600 håller marinen öppet hus för 

allmänheten. T38 genomför medlemsdagen i likhet med 2014, även då i 

Örlogshamnen. 

 

Vid medlemsdagen kommer T38 Vänner att på kajen i Örlogshamnen ha ett 

sekretariat (tält) där medlemmarna kan sätta upp sig för åkturer med T38, 

köpa föreningsartiklar och få övrig aktuell information om T38.  Vid grinden 

till Örlogshamnen kommer att finnas information om var vi finns. Åkturerna 

genomförs från kl 1030 och pågår därefter resten av dagen. Vid varje tur kan 

vi ta max 12 medlemmar. 

 
Bild ovan: Ta sikte på Örlogshamnen! 

 

För enskilda medlemmar som vill medfölja på en åktur med T38 gäller följande: 

Mellan kl 1000-1200 kan ni vid sekretariatet sätta upp er och få en tid för åktur med T38. Ni måste boka en tid 

för åktur före kl 1200! Obs att vi inte kan ta emot några ”förhandsbokningar”! 

 

För företagsmedlemmar gäller: 

Företagsmedlemmar som avser att delta med några av sina anställda, max 5, uppmanas att kontakta oss senast 

den 8 augusti. Vi vill ha namn på deltagarna och ni får samtidigt en tid för åkturen. Detta för bästa spridning av 

företagsmedlemmarnas åkturer. Kontakta kassören Lars Nilsson, e-post info@t38.se eller tel. 0733-99 85 46. 

 

Eventuella ändringar i ovanstående kallelse kommer att tillkännages på vår hemsida, www.t38.se, samt med e-

post till de medlemmar som anmält sådana.  

 

Välkomna till medlemsdagen!    

 
ÅRSMÖTET DEN 16 MARS 
 
Vid årsmötesförhandlingarna på Marinmuseum den 16 mars kl. 1800 deltog 23 personer. Föreningens 

ordförande, Jan Hagberg, valdes att leda årsmötesförhandlingarna. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året, trots att verksamheten under 2015 av olika orsaker blev 

något begränsad och att det ekonomiska resultatet redovisades som negativt, som därefter visade sig vara 

positivt. Medlemsavgiften för 2017 beslutades vara oförändrad, d v s 200 kr för enskild medlem och 2000 kr för 

företagsmedlem. Dessutom beslöts att fr. o m 2017 införa en särskild medlemsavgift för familjer. 

Ordföranden Jan Hagberg omvaldes som föreningens ordförande för ytterligare en tvåårsperiod. 

Bland styrelseledamöterna vars mandattid utgick hade suppleanten Björn Edarp avsagt sig omval. Björn har haft 

olika poster inom styrelsen sedan föreningen bildades år 2000. Som ersättare invaldes Dick Nilsson som tidigare 

varit sammankallande för valberedningen. Övriga styrelseledamöter omvaldes, liksom revisorerna och som 

ersättare för Dick Nilsson i valberedningen valdes Björn Edarp.  Förteckning över den nya styrelsen med e-

postadresser och telefonnummer finns på sid 4 i detta medlemsblad. 

Under övriga frågor utdelade ordföranden 

Veteranflottiljens hederstecken ”för förtjänstfullt arbete i 

Veteranflottiljen” till veteranerna Arne Palm, 80, och 

Hans Westerholm, 75, för deras insatser på T38 (se bild). 

Arne är sekreterare i föreningen sedan 2009 och Hans 

har under många år varit en kunnig och entusiastisk 

däcksmatros, främst när det gäller däcksunderhållet. 

Efter en enklare måltid höll medlemmen och chefen för 

Marinbasen, kommendör Erik Andersson, en trevlig och 

intressant föreläsning om Marinen idag och i morgon, 

med tyngdpunkt på den myndighet han själv är chef för, 

Marinbasen. 

Protokollet från årsmötet finns för medlemmar utlagd på 

medlemssidorna på www.t38.se. 

 

Lars Nilsson 
Foto: Thomas Chevrell 

 

mailto:info@t38.se
http://www.t38.se/
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KLIPP UR VÅRT MEDLEMSBLAD 2003 
 
Denna berättelse är hämtad från vårt medlemsblad, som då kallades Mtb-bladet, i februari 2003. Föreningen 

hade då 135 medlemmar. Av dessa är 73 fortfarande trogna föreningen. Idag är vi ca 300 medlemmar. 
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T38 VÄNNER STYRELSE 2016 
 
Vid årsmötet den 16 mars valdes följande styrelse för verksamhetsåret 2016. 

 

Funktion Namn  Tel  e-post 

Ordförande Jan Hagberg  0709-49 43 25  ordf@t38.se 

V.ordförande Peter Fredriksson 0766-49 22 04  v.ordf@t38.se 

Sekreterare Arne Palm  0708-24 91 91  sekr@t38.se 

Kassör Lars Nilsson  0733-99 85 46  info@t38.se 

Ledamot Calle Lindell  0708-35 13 93  chiefen@t38.se 

Ledamot Peter Standert Stålbrand 070-509 55 45  fc@t38.se 

Suppleant Thomas Chevrell 070-958 74 74  thomas.chevrell@t38.se 

Suppleant Dick Nilsson  0709-34 98 12  dick.nilsson@t38.se 

Adjungerad ledamot från SMM 

 Jörgen Svensson 0709-18 50 03  jorgen.svensson@maritima.se 

 

 

FÖRETAGSMEDLEMMAR 

 

Följande företag stödjer för närvarande T38 genom sitt medlemskap. 

 

Advokatfirman Björn Lindmar AB, Stortorget 10, 371 34 Karlskrona  

Advokatfirman Werner HB, Box 103, 371 22 Karlskrona, www.advokatfirmanwerner.se 

Tranås Tax HB, Östra Järnvägsgatan 12, 573 33 Tranås, www.tranastaxi.se 

Dacadt AB, Adelgatan 4 B, 393 50 Kalmar, www.dacadtab.se 

 

 

FÖRENINGSARTIKLAR 
 
Här är de artiklar som föreningen erbjuder medlemmar. Vid postförsändelse tillkommer avgift för porto! 

 

T38-mössa                           150 kr  

Marinblå keps med guldbrodyr, text framtill ”T38 Marinmuseum           

Karlskrona” och ”Isotta Fraschini” på sidan 

 

T-shirt     130 kr 

Mörkblå med text ”T38 Marinmuseum Karlskrona” broderat 

på bröstet, storlek M, L, XL, XXL 

   

Tygmärke       40 kr 

Broderat med T38 logo (som längst ner på sid 1 fast i färg) 

 

Dekal T38     20 kr 

Dekal med T38 logo i 4 färger 

 

Mössband     60 kr 

Svart mössband av flottans traditionella typ med kronor och  

fartygsnamnet ”T38” 

 

Vykort      5 kr/st 

 T38, akvarell av Bengt Forssbeck 

 T38 utanför Karlskrona 2007 

 

CD-skiva, ”Motortorpedbåt”    50 kr 

Mtb-nostalgi med tal- och musikinslag samt mtb-buller 

 

Dekal ”Motortorpedbåten T38 Vänner”   15 kr 

Vinyldekal, 100 mm, med Bengt Forssbecks akvarell i färg 

   

För beställning 

Maila till info@t38.se. Du får då svar med uppgift på eventuell portokostnad och hur betalning skall ske. Om du 

inte kan mejla, ring kassören tel. 0733-99 85 46.   

mailto:ordf@t38.se
mailto:v.ordf@t38.se
mailto:sekr@t38.se
mailto:info@t38.se
mailto:chiefen@t38.se
mailto:fc@t38.se
mailto:thomas.chevrell@t38.se
mailto:dick.nilsson@t38.se
mailto:jorgen.svensson@maritima.se
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