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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
 

Ahoj alla T38 vänner! 

 

Nu är vi inne en bit på året 2021 och vi får hoppas på ett ljus i tunneln när det gäller restriktioner från våra 

myndigheter. Det är ju en förutsättning för att vi skall kunna träffas och genomföra bland annat vår medlemsdag 

där ni får glädjas åt fartvinden och motorbuller på våra fjärdar. 

I år fyller vår dam T38 70 år, så vi får verkligen hoppas att hon kommer i sitt rätta element i år. För att detta skall 

inträffa så jobbar vi på med begränsad arbetsstyrka var annan lördag i MTB-hallen. Kan ni hjälpa till med 

underhållet eller känner någon som är intresserad, så tar vi emot er med öppna armar. Det är bara att höra av sig 

till T38 Info. 

När man fyller 70 år så har tiden haft sin påverkan. Det gäller även fartyg, så i år är det reparation av skrovet 

som gäller. Säkerheten är alltid nr ett för oss, så därför skall lämplig svetsfirma kontaktas för arbetet. 

Jag skicka ett stort tack till alla er som hjälper till med att hålla igång T38, besättning, medlemmar, personalen 

på Marinmuseum, personal på Marinbasen. Utan er hade det inte varit möjligt. 

 

GMY (Ni som inte vet vad det betyder, sök gärna upp betydelsen) 

 

Peter 

 
T38 VÄNNER ÅRSMÖTE 2021 
 
Föreningens årsmöte kommer i år att avhållas måndagen den 29 mars.  

På grund av pågående pandemi och folkhälsomyndighetens direktiv så kommer vi inte att kunna samlas för ett 

fysiskt årsmöte med ett obegränsat antal medlemmar. Vi håller årsmötet enligt följande. 

Mötet genomförs efter mail- och brevkontakt med medlemmarna. Den 29 mars hålls det officiella årsmötet med 

styrelsen och några lokala övriga medlemmar.  

 

För att alla medlemmar skall ha möjlighet att göra sin röst hörd, bifogas med detta medlemsblad ett 

”deltagarhäfte” med dagordning och underlag samt en ”poströstningsblankett”. 

Blanketten skall ifylld återsändas till info@t38.se senast den 19 mars. Blanketten kan även sändas med post till 

Motortorpedbåten T38 Vänner, c/o Lars Nilsson, Amiralitetsgatan 15, 370 30 Karlskrona. 

 

Inkommer inget svar från medlem tolkar vi det som ett godkännande av verksamhetsberättelse, ekonomisk 

berättelse, revisorernas rapport, styrelsens ansvarsfrihet, valberedningens förslag och budget för 2021. 

 

Motioner kan inte behandlas detta år, men medlemmar kan lämna förslag på poströstningsblanketten som sedan 

behandlas under ”övriga frågor”. 

 

Styrelsen sammanställer inkomna poströster före mötet den 29 mars och noterar avvikande meningar på 

styrelsens, revisorernas och valberedningens förslag. Protokoll förs i vanlig ordning och justeras av en ojävig 

medlem.  

 

För att kunna yttra inför årsmötet sig skall medlemsavgiften för 2021 vara inbetald senast den 19 mars! 

Därför bifogas med detta medlemsblad en påminnelse till de som ännu inte betalt årsavgiften. 

__________________________________________________________________________________________ 
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