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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
 

Efter torrsättning i slutet av december har vinterunderhållet påbörjats och konstaterats vara 

av mer normal omfattning. 

Vi planerar därför att komma i sjön i mitten av april för att om möjligt genomföra en körning 

för kadettkurs MOHS April 91-93 den 5 maj. Om detta skall gå i lås så önskar vi fullt pådrag 

på arbetshelgerna fram till dess. Ställ upp!  

Årets medlemsdag planeras i samband med Marindagen i Karlskrona den 25 augusti. 
I och med årsmötet lämnar jag över ordförandeskapet och framför här mitt tack till 

medlemmarna som oförtrutet stött föreningen under de år jag varit verksam som 

ordförande. Väl mött till årsmötet den 22 mars. "Till horisonten på tio minuter "! 
Jan Hagberg 

 

T38 VÄNNER ÅRSMÖTE DEN 22 MARS  
 

Medlemmarna i Motortorpedbåten T38 Vänner kallas till årsmöte på Sjöofficersmässen, Karlskrona, 

torsdagen den 22 mars kl 1800 – ca 2100! 
 

Klädsel: Vårdad (kavaj) 
 

Program  

 
Kl 1800 Föreläsning. Hans Hedman från Varvshistoriska föreningen Karlskrona berättar om Lindholmens 

 historia och skeppsbyggeri samt kommande utveckling. 

 Till föreläsningen inbjuds även medlemmar i SOSK. 

 

Kl 1900 Middag. Ärtsoppa med husets surdegsbröd, knäckebröd och smör. Pannkakor med sylt och 

 grädde. Lättöl alt Ramlösa. Kaffe med chokladbit.  Kostnad 175 kr. Varm punsch och andra 

 drycker kan köpas i baren. Betalning av middag, se nedan!   

 

Kl 2000 Årsmötesförhandlingar  
 

Anmälan till årsmötet senast den 16 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 och betalning kan göras genom att sätta in 

beloppet på föreningens plusgiro (se nedan) senast två dagar före mötet. Alternativt kontant betalning till kassören 

vid mötet, i så fall jämna pengar, tack! Om du beställt mat men uteblir tvingas vi debitera dig matkostnaden. 
 

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 2018 
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! 

Om det skulle passa dig och din familj bättre erbjuder vi sedan 2017 en ny medlemskategori, familjemedlemskap. 

500 kr/år för två vuxna och två barn under 18 år. Se bifogade påminnelse. 

_____________________________________________________________________________ 
 

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 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR T38 VÄNNER 2017 
 
Årsmötet 

Årets årsmöte genomfördes den 2 mars på Sjöofficersmässen och samlade 27 medlemmar. 

Mötet inleddes med en mycket intressant och uppskattad föreläsning av Kmd 1gr Nils-Ove Jansson under ämnet 

”Ubåtskränkningar under kalla kriget och i nutid”.  

Efter föreläsningen var det dags för middag i Sjöofficersmässens stora matsal och därefter startade 

årsmötesförhandlingarna. Förhandlingarna inleddes med en parentation för de medlemmar som avlidit sedan förra 

årets möte. Denna gång var det hela sex avlidna medlemmar som skulle hedras.  

Vid redovisningen av verksamhetsberättelsen för 2016 kunde konstateras att T38:as verksamhet under året varit 

något begränsad men att det ekonomiska resultatet för föreningen, bland annat tack vare många frivilliga bidrag från 

medlemmar, blivit mycket bättre än väntat. Styrelsen beviljades därefter ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Samtliga 
styrelseledamöter vars mandattid utgick vid mötet omvaldes, vilket innebär att styrelsens sammansättning för 2017 

ser exakt ut som förra året. Även sittande revisorer och valberedning omvaldes.  

Till årets årsmöte hade inkommit en motion från en 

medlem. Motionen handlade om att (1) ge styrelsen i 

uppdrag att arbeta för ett större samarbete med liknande 

föreningar i närområdet samt att (2) arbeta för en 

gemensam klubblokal för dessa föreningar. Efter 

ordförandens redovisning av styrelsens yttrande över 

motionen beslöts att ge styrelsen i uppdrag att arbeta för 

motionens punkt 1. Under övriga frågor utdelade 

ordföranden Veteranflottiljens hederstecken, ”för 
förtjänstfullt arbete i Veteranflottiljen”, till Björn Edarp.  

 Foto tv: Claes Persson.  Även Thomas Fagö hade 

tilldelats årets hederstecken, men han kunde tyvärr inte 

närvara vid mötet.  

 

Underhållsarbeten 

Under perioden september 2016 till mitten av slutet av juli 2017 genomfördes på T38 ca 1300 mantimmar underhåll. 

Underhållet har varit omfattande på såväl skrov, maskins kringutrustning och propelleraxelsystem.  

 

14 juni – Sjösättning 

T38 sjösattes onsdagen den 14 juni från sitt vinteride i Mtb-hallen. Sjösättningen gick bra och därefter förtöjde vi 

vid Wasaskjulet på Lindholmen för fortsatta rustningsarbeten. 
 

5 juli - Provtur 

Den 5 juli genomförde T38 en provtur under ca en timme och förtöjde därefter vid Marinmuseum. Det blev en blöt 

tur under det värsta åskregnet, men allt gick bra. 

 
7 juli – Visning vid Marinmuseum 
Fredagen den 7 juli hade T38 visning vid Marinmuseum mellan kl 1000 och 1600. Under dagen besöktes ca 180 

personer. 

Vid Marinmuseum låg även R142 Ystad, systerfartyg till R136 Västervik, som under dagen körde rundturer med 

passagerare. 

Dagen avslutades med en skeppsafton tillsammans med Ystads och Västerviks besättningar. 

 

5 augusti – Medlemsdag 

Den 3 augusti gjordes ett tillfälligt besök i 

Örlogshamnen för bunkring och lördagen den 5 augusti 

var det dags för årets medlemsdag vid Marinmuseum i 

samband med Karlskrona skärgårdsfest. 

När vi har medlemsdagar vid Marinmuseum används 
HMS Bremön för förtöjning och administration. 

SMHI spådde regn under dagen men det klarade vi oss i 

stort sett från, endast en lättare skur på eftermiddagen. 

Däremot var det varma friska vindar som gav lagom 

stänk på de åkande. 

Förutom besättningen anslöt ett 60-tal medlemmar som 

fick en åktur på de yttre fjärdarna. Fem åkturer 

genomfördes mellan kl 0930 och 1500. Dagen och                Foto: Christoffer Persson 

åkturerna var till allas belåtenhet. 

På kvällen skeppsafton för besättningen med anhöriga på Bremön. 
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26 augusti – Åkturer med officerskurs 1987 

Lördagen den 26 augusti genomfördes sommarens sista 

kör. Det var för officerskurs 1987 (MOHS kadettkurs 

december -85) som firade 30-årsjubileum av 

officersexamen i Karlskrona. 28 personer ur kursen 
deltog och dessa delades upp på två turer om vardera 45 

minuter. Vädret var det bästa tänkbara, svag SV-vind, + 

18 grader, mulet men inget regn. Åkturerna var mycket 

uppskattade av gästerna. 

Foto tv: Anna Claesson 

 
21 september – Ingång till Örlogshamnen 

Den 21 september förflyttades T38 från Marinmuseum 

till Örlogshamnen där hon förtöjdes på sin vanliga plats 

vid Wasaskjulet. Därmed var sommarsäsongen avslutad.  

 

 

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 Dick Nilsson 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 Sven-Åke Assarsson-Söderbjörk, Björn Edarp och Hans-Åke Hansson.  

Styrelsen har under året haft 10 ordinarie möten.  

 

Styrelsen 

 

 
FLER BILDER FRÅN 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visning vid Marinmuseum. Foto: Patrik Lindell                 Medlemsdag. Foto: Christoffer Persson 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsdag. Foto: Thomas Chevrell                 Ystad kör åkturer. Foto: Malin Harström 
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EKONOMISK BERÄTTELSE FÖR T38 VÄNNER 2017 
 
MEDLEMMAR 

Föreningen hade per den 31 dec 2017, 265 enskilda medlemmar varav 5 är hedersmedlemmar. 

Den nya medlemskategorin familjemedlemskap har lockat 7 familjer med totalt 22 personer. Under året har 40 

medlemmar lämnat föreningen. 3 har avlidit, en medlem har själv önskat utträda och 36 har uteslutits p.g.a. obetalda 

medlemsavgifter efter tre påminnelser. 14 nya enskilda medlemmar har tillkommit under 2017. Föreningen hade vid 

årsskiftet 4 företagsmedlemmar. En företagsmedlem har tyvärr lämnat oss. 

 

EKONOMI 

Föreningens resultat för 2017 blev bättre än väntat. Detta tack vare generösa bidrag från medlemmar samt att vi 

kunde genomföra ett ”företagskör”.  

Årets resultat blev ett överskott på 10 959,21 kr, med reservation för att kostnaden för förbrukat drivmedel är 
preliminär. 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 oförändrade medlemsavgifter under 2019. 200 kr för enskilda medlemmar, 500 kr för familjer om 

2 vuxna och 2 barn under 18 år och minst 2 000 kr för företag och organisationer. 

 

Karlskrona 2018-01-20 

Lars Nilsson 
Kassör 

 

Anm. 

Fullständig årsredovisning med balans- och resultatrapport, revisorernas rapport samt förslag till budget för 2018 

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


