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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR T38 VÄNNER 2019 
 

Årsmötet 2019 
 

Årets årsmöte genomfördes den 28 mars på Marinmuseum. Vid mötet deltog 27 medlemmar. 

Årsmötesförhandlingarna, som leddes av sittande ordförande, genomfördes på rekordkorta 25 minuter. 

Vid genomgång av verksamhetsberättelsen för 2018 kunde konstateras att det ekonomiska resultatet för föreningen 

blivit bättre än väntat trots minskat antal medlemmar.  Däremot har generösa bidrag från medlemmar varit större än 

tidigare år. Styrelsen beviljades därefter ansvarsfrihet för verksamhetsåret.  

Budgeten för 2019 fastställdes och medlemsavgifterna för 2020 beslutades oförändrade. 

Ett förslag från styrelsen om ändring i stadgarna vad avser styrelsens sammansättning klubbades för andra gången. 

Beslutet innebär i princip att styrelsesuppleanterna blir ordinarie styrelseledamöter. 

Vid val av styrelseledamöter vars mandattid utgick blev det ett nyval då Stefan Olovsson ersatte Thomas Chevrell 

som styrelseledamot. Övriga styrelseledamöter omvaldes. Även ”sittande” revisorer och valberedning omvaldes, 
förutom att Thomas Chevrell ersatte Hans-Åke Hansson i valberedningen.  

Under övriga frågor utdelade Jan Hagberg Veteranflottiljens hederstecken, ”för förtjänstfullt arbete i 

Veteranflottiljen”, till Peter Fredriksson som deltagit i T38 besättning sedan 1997, varit fartygschef sedan 2003och 

tillhört styrelsen på olika poster sedan 2006. Thomas Chevrell tilldelades Mtb-vapnets vapensköld för sina insatser i 

föreningens styrelse under 4 år. 

Styrelsen har under verksamhetsåret i övrigt bestått av: Ordförande Peter Standert Stålbrand, vice ordförande Jens-

Olof Lindh, sekreterare Arne Palm, kassör Dick Nilsson, ledamöter Calle Lindell, Peter Fredriksson, Lars Nilsson 

och Stefan Olovsson. Adjungerad ledamot från Statens Maritima Museer har varit Siglind Budahl Dunge. Revisorer 

har varit Jörgen Persson och Fredrik Åkesson med Björn Lindmar som suppleant. I föreningens valberedning har 

ingått Jan Hagberg, Björn Edarp och Thomas Chevrell. Styrelsen har under året haft 8 ordinarie möten. 

Efter ett middagsuppehåll var det dags för årets föreläsning. Docenten i psykologi vid Lunds universitet, Clemens 

Weikert, som bland annat deltagit i utredningen av säkerhetskulturen i Försvarsmaktens helikopterverksamhet på 
uppdrag av SHK, höll en intressant och lättfattlig föreläsning om detta ämne med exempel på olyckor och tillbud. 

 

Verksamhet 2019 

 

Under perioden oktober 2018 till slutet av maj 2019 genomfördes på T38 ca 1000 mantimmar underhåll. 

Upptagningen i Mtb-hallen hösten 2018 blev någon sen, 13 december, på grund av att slipvagnen först måste 

repareras. För detta fick vi god hjälp av svetsare från Saab/Kockums. 

De särskilda arbeten som kan nämnas är utbyte av babords marschmotor till en nyrenoverad, byte till rostfria fronter 

på alla kylare och översyn av bränsleventiler. 

Sjösättning genomfördes den 8 maj och en första provtur den 27 maj. Då visade det sig att vi hade en skrovskada i 

maskin som orsakade läckage. Därför måste T38 åter torrsättas och skrovskadan repareras. Detta gjordes den 29 
maj. Ny provtur och förtöjning vid Marinmuseum den 31maj. 

Efter provtur och förtöjning vid Marinmuseum genomfördes sedan under sommaren ytterligare underhåll, främst i 

maskin, på uppskattningsvis ca 70 timmar. 

 

Sommarens första körning var lördagen den 1 juni för en möhippa. 13 glada tjejer anslöt vid Marinmuseum vid 

lunchtid. Efter att dimman hade lättat så kom solen fram blev det en fin åktur med en maxfart 36 knop. Därefter fick 

gästerna göra en rundvandring i fartyget. Många gruppbilder hit och dit. Även besättningen fick vara med. 

 

Torsdagen den 13 juni hade besättningen grillafton tillsammans med HMS Västervik på baksidan av Marinmuseum 

vid T38 förtöjningsplats. Ett trevligt initiativ av Västerviks vänförening. 

 

Lördagen den 15 juni genomfördes en visning för ett motorintresserat kamratgäng från västkusten. 
 

Söndagen den 30 juni genomfördes ett kör för medlemmar ur Flygande Veteraner, 22 personer. Det blev två turer i 

Karlskrona skärgård. Flygande Veteraner besökte under helgen Nostalgia i Ronneby med DC3-an Daisy och på 

lördagen var några ur T38 besättning inbjudna att medfölja Daisy på en kortare flygtur över Blekinge. 

 

Fredagen den 26 juli var det åter dags för en körning för Föreningen Flygande Veteraner. Denna gång med ett 

”bilgäng”. Det var 10 positiva och intresserade gäster. Det var varmt, även på däck, 27 grader i luften men en frisk 

ostlig vind svalkade något.  
 

Årets medlemsdag, den tjugonde i ordningen, genomfördes lördagen den 3 augusti i samband Karlskrona 

skärgårdsfest. Dagen bjöd på växlande väder. På förmiddagen soligt och varmt och på eftermiddagen kom några 
ordentliga åskskurar som gjorde att deltagarna på några turer blev ordentligt blöta. Alla var glada och nöjda ändå. 

Fem åkturer genomfördes mellan kl. 0930 och 1500 och det var 58 medlemmar som fick tillfälle att medfölja på en 

åktur på de yttre fjärdarna. Ett normalt deltagande om man jämför med tidigare år.  Vi fick också några nya 

medlemmar under dagen. Denna gång provade vi med att ha sekretariatet på kajen där T38 förtöjer och det funkade 

alldeles utmärkt trots regnet. 



  

Göran Modig med sin lilla T16 deltog även i år. Tyvärr fick den efter några rundor haveri på ena drivlinan.  Göran 

försökte reparera på plats men det lyckades inte då han saknade rätt verktyg. 

Tisdag kväll, den 7 augusti, hade vi visning av T38 för BCCC (Blekinge Classic Car Club). Visningen började med 

riktigt uselt väder men efter en stund slutade regnet. Ca 30 personer visades runt på fartyget. Intresset var stort hos 

besökarna. En lyckad visning trots att vädret inte var det bästa. 

 

Vid en enkel ceremoni på Marinmuseum den 27 augusti överlämnade Jan Hagberg, Veteranflottiljens hederstecken 
till avgående museichefen Ingrid Hall Roth, som tack för stöd av T38 verksamhet under de år som hon varit 

museichef och centralt inom Statens Maritima Museer.  
 

Årets sista gångdag den 21 september blev en åktur för ROK-99 (reservofficerskurs 1999) som firade 20-

årsjubileum. Dagen bjöd på oväntat fint sommarväder, solsken och svaga vindar. Isottorna var också på bra humör 

och åkturen avslutades med en applåd från gästerna. En fin säsongsavslutning. 

Efter åkturen gick T38 in till Örlogshamnen och förtöjde vid Wasa-skjulet för att förbereda för vinterns underhåll i 

Mtb-hallen.  

 

Då vi efter förtöjning i Örlogshamnen fick vänta på att få iland överblivet drivmedel kunde inte upptagning i Mtb-

hallen ske förrän den 22 november. Tiden fick istället ägnas åt att arbeta med underhåll som kunde göras utomhus. 

  
Antal gångdagar under året var 7. 

 

Föreningens medlemmar och ekonomi under verksamhetsåret framgår av kassörens ekonomiska årsredovisning. 

 

Styrelsen 

 

 

EKONOMISK BERÄTTELSE FÖR 2019 
  
MEDLEMMAR 

Föreningen hade per den 31 dec 2019, 252 enskilda medlemmar varav 5 är hedersmedlemmar och 7 familjer med 

totalt 26 personer. Under året har 36 enskilda och en familj lämnat föreningen. En enskild medlem har avlidit och 5 
har avsagt sig fortsatt medlemskap. Övriga 30 har uteslutits p.g.a. obetalda medlemsavgifter efter tre påminnelser. 

32 nya enskilda medlemmar och en familj har tillkommit under 2019. Föreningen hade vid årsskiftet två 

företagsmedlemmar.  

 

EKONOMI 

Som det framgår av årsredovisningen är föreningens ekonomi fortsatt stabil trots minskat medlemsantal och ökande 

drivmedelskostnader. Medlemmarnas och besökarnas generositet är stor och vi tackar alla givare för bidrag. Ett 

särskilt tack till hedersmedlemmen Christer Fredholm som överlämnat en större gåva. Gåvan bokförs som en fond 

som skall användas till drift av T38. 

Årets resultat blev ett överskott på 11 542,94 kr. 

 

DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT  
Styrelsen föreslår årsmötet att redovisat resultat överförs till ny balansräkning. 

 

MEDLEMSAVGIFT 2021 

Styrelsen föreslår oförändrade årsavgifter för 2021. 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 2020-01-21 

Dick Nilsson 

Kassör 

 
Revisionsrapport för föreningen Motortorpedbåten T38 Vänner (avskrift) 
 

Vid företagen revision av 2019 års räkenskaper för föreningen Motortorpedbåten T38 Vänner har konstaterats att 
räkenskaperna är korrekt utförda och vederbörligen verifierade. 

Med stöd härav rekommenderar vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för revisionsperioden. 

 

Karlskrona 2020-02-11 

Fredrik Åkesson  Jörgen Persson 

 

 



  

Valberedningens förslag inför årsmötet 2020 (avskrift) 
 

Förslag till omval av ordförande vars mandattid utgår:  

Peter Standert Stålbrand 

 

Förslag till omval av styrelseledamöter vars mandattid utgår: 

Lars Nilsson 

Calle Lindell 

Dick Nilsson 

 

Anm. Kvarvarande mandat styrelseledamöter till årsmötet 2021: 

Jens-Olof Lindh 
Arne Palm 

Peter Fredriksson 

Stefan Olovsson 

 

Förslag till val revisorer och en revisorsuppleant, 1 år: 

Jörgen Persson 

Fredrik Åkesson 

Björn Lindmar, suppleant 

 

Valberedning: 

Valberedningen kan inte föreslå omval av sig själv, men sittande valberedning är villig att kvarstå ytterligare ett 
verksamhetsår. 

Jan Hagberg 

Thomas Chevrell 

Björn Edarp 

 

Karlskrona 2020-02-17 

Jan Hagberg 

Valberedningens sammankallande 

 

 

Budgetförslag 2020 
 

Det budgetförslag som skulle presenteras inför årsmötet i mars är inte längre aktuellt. Det var beräknat för en då 

förväntad normal sommarsäsong med gångdagar och annat som påverkar både intäkter och kostnader. Möjligheten 

att rekrytera nya medlemmar har också varit begränsad. Därför kommer endast en lägesrapport/prognos som grundar 

sig på det verkliga läget att redovisas vid årsmötet. 

 

 
 

 

 



Motortorpedbåten T38 Vänner

Räkenskapsår 19-01-01--19-12-31
Balansrapport 2020-06-12

Antal ver:172 

Konto Ing balans Period Utg balans

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar 1 1920 Plusgiro 26 564,78 86 690,69 113 255,47 

1930 Sparkonto Nordea 38 761,60 211 238,40 250 000,00 

1680 Övr kortfristiga fodringar 30 655,00 -30 655,00 0,00 

S:a Omsättningstillgångar 1 95 981,38 267 274,09 363 255,47 

Omsättningstillgångar 2 14 Lager föreningsartiklar 10 512,70 4 681,35 15 194,05 

S:a Omsättningstillgångar 2 10 512,70 4 681,35 15 194,05 

S:A TILLGÅNGAR 106 494,08 271 955,44 378 449,52 

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder 2501 Skuld medlemsavg

enskild kommande bå -2 200,00 -3 000,00 -5 200,00 

2502 Skuld medlemsavg

företag kommande bå 0,00 0,00 0,00 

2506 Skuld medlemsavg

familj kommande bå -500,00 500,00 0,00 

S:a Kortfristiga skulder -2 700,00 -2 500,00 -5 200,00 

S:a Skulder -2 700,00 -2 500,00 -5 200,00 

Eget kapital 2010 Eget kapital -88 531,26 -23 175,32 -111 706,58 

2019 Redovisat resultat -15 262,82 3 719,88 -11 542,94 

2030 C Fredholms fond 0,00 -250 000,00 -250 000,00 

S:a Eget kapital -103 794,08 -269 455,44 -373 249,52 

S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL -106 494,08 -271 955,44 -378 449,52 

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00 



Motortorpedbåten T38 Vänner

Räkenskapsår 19-01-01--19-12-31
Resultatrapport 2020-06-12

Antal ver: 172

Klass/Konto Ackumulerat Period fg år

Intäkter

31 Försäljning medlemsartiklar 4 835,00 4 355,00 

Övriga rörelseintäkter

3901 Medlemsavgift enskild 44 800,00 48 400,00 

3902 Medlemsavgift företag 4 000,00 4 000,00 

3903 Friv bidrag T38 45 516,00 43 885,00 

3906 Medlemsavgift familj 3 500,00 3 000,00 

3990 Övr ersättn och intäkter 404,00 914,00 

S:a Övriga rörelseintäkter 98 220,00 100 199,00 

S:a Intäkter 103 055,00 104 554,00 

Direkta kostnader

41 Föreningsartiklar för försäljning -3 768,65 -3 326,70 

S:a Direkta kostnader -3 768,65 -3 326,70 

Bruttovinst 99 286,35 101 227,30 

Övriga kostnader

6110 Kontorsmaterial -2 479,20 -2 969,40 

6150 Trycksaker 0,00 0,00 

6250 Porto -470,77 -535,00 

6310 Försäkringar -4 240,00 -4 240,00 

6315 Årsmöte -1 050,00 -1 434,00 

6316 Styrelsemöten -1 198,00 -2 092,75 

6317 Gåvor -4 002,70 -2 113,50 

6318 Långresa 0,00 0,00 

6319 Medlemsdag -2 500,00 -2 040,00 

6320 Hemsida -1 696,00 -1 406,00 

6390 Övr kostnader -3 884,20 -4 714,20 

6851 Bank årsavgifter -1 388,00 -1 388,00 

6852 Bank avgifter -16,50 -15,00 

6853 Swish årsavgift -291,00 0,00 

6854 Swish avgifter -74,00 0,00 

6860 Drift T38 drivmedel -38 803,00 -39 720,70 

6862 Drift T38 underhåll -25 650,04 -23 295,93 

S:a Övriga kostnader -87 743,41 -85 964,48 

Årets resultat 11 542,94 15 262,82 

Finansiella intäkter

8301 Ränta sparkonto 0,00 0,00 

S:a Finansiella intäkter 0,00 0,00 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 11 542,94 15 262,82 

Nettoresultat 11 542,94 15 262,82 

8999 Redovisat resultat -11 542,94 -15 262,82 


	s 1-4.pdf
	s 5(2).pdf
	s 6(2).pdf

