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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
 
Året 2020 blir nog året vi sent skall glömma men allt ont brukar ju ha något gott med sig också. 

För T38 och T38 Vänner så innebär år 2020 att vi får en möjlighet i lugn och ro hinna i fatt med en hel del 
arbeten som vi har haft på önskelistan. Både ombord och i själva MTB-hallen. 

Tyvärr så har vi ju ingen möjlighet i år att bjuda våra medlemmar på en åktur men vi får alla hålla tummarna för 

att vi får en helt underbar medlemsdag år 2021 och att vi ses ombord då.  

Vi har ju 20: års jubileum som förening i år också och planerade för en tillställning under året. Det får vi också 

skjuta på till år 2021. Så håll ögon och öron öppna för vidare information. Givetvis så måste vi ju anpassa oss 

efter rådande förhållande men som jag skrev innan ”håll tummarna”. 

Jag vill passa på att framföra ett stort tack till er som är medlemmar hos oss, fastän vi inte kom i vattnet i år. Vi 

behöver er, så än en gång, tack! 

En sak till vill jag trycka på och det är att vi behöver fler till besättningen, gammal som ung. 

Hör av er till mig eller T38 Info. Ni behöver inte någon förkunskap om fartyg, båtar, motorer eller navigation. Vi 

lär er ombord under tiden. Det enda ni behöver är ett glatt humör. 
Frågan är jätteviktig för att vi skall kunna hålla igång T38 och att ni skall få möjlighet/glädjen att kunna åka 

med. 

Till sist… Ta väl hand om er så vi ses ombord igen! 

 

 

 
 
T38 VÄNNER ÅRSMÖTE DEN 1 OKTOBER 
 
Medlemmarna i Motortorpedbåten T38 Vänner inbjuds till ett ”corona-anpassat” årsmöte i Hörsalen på 

Marinmuseum torsdagen den 1 oktober kl 1800! 

 

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder föreningen på en trevlig smörgås med dryck samt kaffe. 

 

Då coronapandemin förhindrar oss att genomföra årsmötet enligt tidigare rutiner bifogas med detta medlemsblad 

underlag (deltagarhäfte) samt en ”poströstningsblankett” för de medlemmar som inte personligen kan delta men 

ändå vill göra sin röst hörd. Blanketten skall ifylld återsändas till info@t38.se senast den 24 september. 

Blanketten kan även sändas med post till Motortorpedbåten T38 Vänner, c/o Lars Nilsson, Amiralitetsgatan 15, 

370 30 Karlskrona. 

 

Som vanligt kan medlemmar också lämna in motioner. Dessa skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före 

årsmötet. 
 

De som personligen vill närvara skall senast den 24 september anmäla sig till med e-post till info@t38.se 

alt till Lars Nilsson tel. 0733-99 85 46. 

 

För att delta eller yttra sig vid årsmötet skall medlemsavgiften för 2020 vara betald. Därför bifogas med 

detta medlemsblad en påminnelse till de som inte betalt årsavgiften. 
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