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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
 

Ahoj MTB-vänner! 

 

Nu har vi förfångat vid rodret i föreningen. Janne har lämnat över och ett 

stort tack till honom för allt han har bidragit till i syfte att bevara T38. 
Jag som nu är ordförande heter Peter Standert stålbrand och är till vardags 

sjöofficer och är anställd vid Sjöstridsskolan i Karlskrona. Min karriär 

inom Flottan började jag 1979 som artilleri och robottekniker. Min första 

sjökommendering var jagaren Halland där jag träffa föreningens numera 

biträdande kassör Lasse Nilsson. 

Min första kontakt med T38 var när jag och en dykarkollega fick banka 

rätt en propeller som hade fått s.k. sjöstuk, dvs. blivit böjd framåt. Stående 

på fenspetsarna, beväpnade med var sin slägga på botten utanför 

Marinmuseet lyckades vi fixa till snurran. Som tack blev det en åktur och givetvis var man fångad av denna dam. 

Mitt medlemskap i föreningen startade år 2000 och nästa år firar jag 10 år som en av fartygscheferna på T38, 

vilket jag är oerhört stolt över att få ha förtroendet att vara. 

Min fru kallar T38 min andra kärlek och hon är glad över att det är ett gammalt örlogsfartyg. Väldigt tidigt 
blandade jag in mina två söner i verksamheten och de är idag ingående i besättningen på däck samt i maskin. 

I skrivande stund ligger T38 inne i MTB-hallen och väntar på sina kylare, vilket har varit en långdragen historia 

med irriterande läckage i olika omfattningar. Det blir så när man kör med utrustning från 50-talet. Det behövs en 

del omvårdnad då damen ifråga inte byggdes igår. Reservdelar hittar man inte precis på Biltema eller Jula, så 

bakom framförandet av T38 döljer sig många timmar i hallen av idoga arbeten. Vårt sikte är att sjösätta så fort vi 

kan och ta oss bort till Marinmuseet, så att allmänheten får beskåda skönheten. 

Föreningen har mellan 250-300 medlemmar beroende på vilket år man tittar på och jag har en vädjan om lite 

hjälp från er. 

Vi behöver hjälp med specialkompetenser som svetsning, elarbeten samt plåtarbeten, med andra ord allt som kan 

vara till hjälp för driften av T38. Ju mer kontakter vi har desto säkrare blir underhållet. 

En viktig sak till som föreningen behöver hjälp med är rekrytering och PR. Om var och en medlem ordnar bara 
en ny medlem per person, så skulle detta vara till en oerhörd hjälp, då driften av T38 fungerar enbart med hjälp 

av medlemsavgifterna. När det gäller rekrytering, så gäller det till besättningen också. Vi måste ju trygga 

kunskapen om fartyget och hur man framför henne till sjöss. Det behöver inte finnas några svårartade 

förkunskaper, det löser vi ut under resans gång. Tänk efter själv, att få framföra ett krutpaket på 4500 hk med ett 

ljud som ger vem som helst ståpäls. Nu finns möjligheten. Ta den! 

På PR-fronten så gäller det allt från att tipsa oss om företag som kan tänka sig bli medlemmar, journalister som 

vill skriva om föreningen och fartyget, evenemang där vi kan på något sätt göra oss kända samt profilkläder till 

vettiga priser eller sponsring av kläder till besättningen. 

Jag vill avsluta med att hoppas vi ses ombord i sommar då du som medlem är väldigt uppskattad och ber att få 

tillönska en skön stundande sommar med nära och kära. 

 
GMY 

Peter Standert Stålbrand 

 

ÅRETS MEDLEMSDAG äger rum den 25 augusti i samband med Marindagen i Karlskrona. Se sid 2! 
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MEDLEMSDAG DEN 25 AUGUSTI  
 

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

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

25 augusti 2018. Mellan kl 1000 och 1600 håller marinen öppet hus för 

allmänheten. T38 genomför medlemsdagen i likhet med 2016, 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 20 augusti. Vi vill ha namn på deltagarna och ni får samtidigt en tid för åkturen. Detta för bästa spridning 

av företagsmedlemmarnas åkturer. Kontakta bitr. 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 22 MARS 
 

Årets årsmöte genomfördes den 22 mars på 

Sjöofficersmässen. Vid mötet deltog 22 medlemmar. 

Dessutom deltog några medlemmar från SOSK vid 

den inledande föreläsningen. Äldste deltagare 

Christer Fredholm (91), yngste deltagare Joel 

Stålbrand (19). 

I år liksom tidigare år hade en föreläsare inbjudits.  

Denna gång var det Hans Hedman från 

Varvshistoriska föreningen i Karlskrona som 

berättade under rubriken Lindholmens historia och 
varvshistoria i allmänhet. 

Under ett intressesant och spännande föredrag 

berättades det historia. Från byggnaderna på 

Lindholmen på Örlogsvarvet, Repslagarbanan, 

Wasaskjul och Polhemsdockan till slaget vid Hogland under befäl av General-Amiralen Puke som bröts sig ut 

och loss från den ryska seglande hären. Om byggnation av de gamla regalskeppen, inhämtande av virke till dessa 

från ekar på Visingsö till dagens byggteknik av fartyg. Dessutom om Varvshistoriska föreningens framtida 

planer m m. En mycket uppskattat historielektion från 1600-tal till nutid. 

Efter ett middagsuppehåll inleddes årsmötesförhandlingarna med en parentation för de medlemmar som avlidit 

sedan förra årets möte, Hans Lineskär och Ewert Nilsson. Därefter valdes Sven-Åke Assarsson Söderbjörk som 

ordförande för årsmötesförhandlingarna. 
Vid redovisningen av verksamhetsberättelsen för 2017 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 bättre än väntat. Styrelsen beviljades därefter ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

Vid årets årsmöte valdes en ny ordförande, Peter Standert Stålbrand, som tidigare varit ledamot i styrelsen och 

som tjänstgör som fartygschef på T38. 

Som ersättare för Peter som ordinarie ledamot i styrelsen invaldes Jens-Olof Lindh. Dick Nilsson, som tidigare 

varit styrelsesuppleant, invaldes som ordinarie ledamot som ersättare för Lars Nilsson som i sin tur valdes som 
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styrelsesuppleant. Sittande revisorer omvaldes och som ersättare för Sven-Åke Assarson Söderbjörk i 

valberedningen invaldes tidigare ordföranden Jan Hagberg. Lite ”snurr” på folket, alltså. 

Styrelsen för verksamhetsåret 2018 i helhet kan ses nedan. 

Ett förslag från styrelsen om en stadgeändring som berör styrelsens sammansättning godkändes för första gången 

av årsmötet. Förslaget kräver dock beslut på två föreningsmöten för att bli giltigt. Under övriga frågor utdelade 

Jan Hagberg Veteranflottiljens hederstecken, ”för förtjänstfullt arbete i Veteranflottiljen”, till Thomas Fagö som 

tilldelats hederstecknet 2017 men som då inte kunde delta vid årsmötet. Årets hederstecken tilldelades Sven-Åke 

Assarson Söderbjörk, som tillhört besättningen sedan 1998 och som varit vice ordförande i föreningen under 

många år, och Sten Blomgren som tilldelades hederstecknet för sina insatser som besättningsman på T38 sedan 
2001. 

Slutligen avtackades avgående ordföranden Jan Hagberg för de 14 år som han har varit ordförande, för de 4 år 

han varit vice ordförande och för de år på 1990-talet som han var engagerad i restaureringen av T38 till ett 

levande museifartyg. Lars Nilsson överlämnade under varma applåder Mtb-vapnets vapensköld och en påse med 

”godis”. Därefter tackade Janne för sig. 

Protokollet från årsmötet finns för medlemmar utlagd på medlemssidorna på www.t38.se. 

 

Lars Nilsson 

Foto: Christoffer Persson 

 

T38 VÄNNER STYRELSE 2018 
 
Vid konstituerande styrelsemöte den 3 april valdes följande styrelse för verksamhetsåret 2018. 

 

Funktion Namn  Tel  e-post 

Ordförande Peter Standert Stålbrand 070-509 55 45  ordf@t38.se 

V.ordförande Jens-Olof Lindh 073-433 10 07  v.ordf@t38.se 

Sekreterare Arne Palm  0708-24 91 91  sekr@t38.se 
Kassör Dick Nilsson  0709-34 98 12  kassor@t38.se 
Ledamot Calle Lindell  0708-35 13 93  chiefen@t38.se 

Ledamot Peter Fredriksson 0766-49 22 04  fc@t38.se 
Suppleant Lars Nilsson  0733-99 85 46  info@t38.se 

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

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

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

FRÅN FÖRRE ORDFÖRANDEN  
 

Vid årets årsmöte blev jag avtackad för mina 14 år som ordförande för föreningen. Det 
har varit en tid som bjudit på många goda stunder och upplevelser tillsammans med 

nyckelbesättning och dess anhöriga. Tack för Er insats som möjliggjort att T38 under 

dessa år kunnat visa upp sig som ett sjögående museifartyg och förmedlat historia om 

 motortorpedbåtsvapnet. 

Till de medlemmar som inte hade möjlighet att närvara vid årsmötet eller som passivt 

troget stöder vår verksamhet framför jag ett stort tack. Utan Er begränsas vår möjlighet 

att uppvisa T38 som ett levande museifartyg väsentligt . 

Slutligen önskar jag den "nya" styrelsen ett lycka till! 

 

Janne Hagberg 
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SKYDD AV DINA PERSONUPPGIFTER 

 

Som medlem i T38 Vänner är det viktigt att du vet hur vi hanterar dina personuppgifter. 

Den 25 maj 2018 börjar vi och resten av EU följa den nya dataskyddsförordningen 
GDPR. 

Syftet med GDPR är att stärka din personliga integritet och särskilt din rätt till skydd av 

dina personuppgifter. Förordningen ersätter den svenska personuppgiftslagen. 

 

Vad är personuppgifter? 
En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig: bilder, adress, 

telefonnummer m m. T38 Vänner hanterar dina personuppgifter i bokföringsprogrammet 

Visma Förening. Det innehåller bland annat ditt namn, medlemsnummer, adress, 

telefonnummer och e-postadress samt för vissa födelsedatum eller personnummer. 

 

Vad har vi uppgifterna till? 

Vi hanterar dina personuppgifter bland annat för att 
- göra medlemsutskick (T38 Info) med medlemsinformation och kallelse till möten och andra aktiviteter, 

exempelvis medlemsdagar. 

- medlemmarna skall kunna logga in på de lösenordsskyddade medlemssidorna på hemsidan. 

- för att vi för vissa medlemmar, till exempel T38 besättning, skall kunna ansöka om tillträde till militära 

skyddsobjekt. 

 

Hur hanterar vi uppgifterna? 

Vi är personuppgiftsansvariga och hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. Det innebär bland annat att vi ser 

till att 

- ha ett tydligt syfte 

- ha en rättslig grund 
- skydda uppgifterna 

Vi sprider inte personuppgifterna till tredje part. Uppgifter om medlemmar som upphört med sitt medlemskap 

raderas ur medlemsregistret. 

 

Offentlig medlemsmatrikel 

Under den lösenordsskyddade medlemssidan på föreningens hemsida har vi sedan några år tillbaka publicerat en 

aktuell medlemsmatrikel som har innehållit namn, adress, telefonnummer och e-postadress för alla medlemmar.  

För att vi i fortsättningen skall kunna publicera medlemsmatrikeln på hemsidan krävs alla medlemmarnas 

samtycke.  Då vi för närvarande inte ser någon möjlighet att på ett enkelt sätt få samtycke från alla medlemmar 

före den 25 maj har denna matrikel tills vidare tagits bort.  Vi återkommer när vi hittat en bra lösning. 

 

Samtycke 

Genom betalning av årsavgiften godkänner du att vi får registrera dina personuppgifter enligt ovan i vårt 

medlemsregister.  

Nu har de flesta medlemmar redan betalt medlemsavgiften för 2018. Om du som redan har betalt inte samtycker 

till ovanstående information om vår hantering av dina personuppgifter, kontakta då bitr. kassören, Lars Nilsson, 

e-post info@t38.se eller tel. 0733-99 85 46. 

 

Lars Nilsson 

Bitr. kassör 

 
 
MEDLEMSAVGIFT 2018 
 

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

inte redan gjort detta.  Avgiften skall vara betald senast den 1 juli, annars riskeras ”utmönstring”. 

 

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.  
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