Verksamhetsberättelse för Veteranflottiljen och
Gålöbasen
Verksamhetsåret 2019
Styrelsearbete och övrig administration
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten ett årsmöte och ett redarmöte. Verksamheten har
varit fokuserad på att få till en bra miljö för anslutna fartyg och föreningar samt en bra dialog med
medlemmarna. Mycket arbete genomförts på Gålö både vad gäller service för fartygen men vi har
även sett en allt större glädjande besöksverksamhet på basen. Denna verksamhet är delvis frukten av
vårt engagemang i föreningslivet i Haninge kommun och även genom vår större synlighet inom Marinen.
Vår nya medlemssekreterare har haft fullt upp med att sprida information om föreningen via vår hemsida och vårt Facebook-konto detta gör att vi ser att allt fler anmäler sig till medlemskap direkt via
hemsidan.
Vår målsättning att skicka ut kopior på årsmötesprotokoll och redogörelsen för hur t.ex. EDiP utvecklat sig till medlemmarna har däremot inte rönt så stort intresse, vi har endast fått ett fåtal beställningar
på sådant material. Föreningens servicebolag " Veteranflottiljens Gålö service AB " har sålt sina artiklar under EDiP och andra tillfällen där fartygen varit aktiva. För att ytterligare förbättra försäljningen
har Servicebolaget även lagt ut försäljningen på ett externt bolag vilka har rutiner för försäljning på
WEB:en.

Basområdet
Målet att skapa ett örlogsmarint centrum på Gålöbasen närmar sig alltmer.
En hel del ”bra att ha” står fortfarande utspritt på området och ger ett skräpigt intryck.
I Gålörådet kämpar vi för att få vägar och planer åtgärdade. Hittills med begränsad framgång men trägen vinner.
Två f.d. förläggningscontainrar har skickats till containerhimlen.

Utställningshallen ”Intensiven” har även den utvecklats och tillförs kontinuerligt intressanta
objekt. Föremålen är till största delen ”arvegods” från Försvarsmakten och fartygen men även deponerade eller skänkta av medlemmar och besökare.
Intensiven är i första hand en utställningshall men en liten del reserverats för mindre utrymmeskrävande service- och reparationsarbeten. Lokalen lämpar sig även för enklare servering för upp till ca 50
gäster. Pentryt har fått ytterligare utrustning och påminner nu mera om ett kök. Glas för olika drycker,
kaffemuggar med Veteranflottiljens logga, tallrikar, bestick och assietter finns nu i tillräcklig mängd.
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Sommarmässen, som vi tidigare känt som ”rymdcontainern”, har kompletterats med en terrass
(”övre däck”) med möblemang och en skyddande markis.

”Sigge rörmokare”
kopplar in diskmaskinen

Slipen har varit ett sorgebarn de senaste åren. Under 2018 satte FortV in sin entreprenör Sjömaskiner
AB för en rejäl renovering. Pallningen reparerades och riktades och sjöbotten förstärktes med åtskilliga ton bergkross. Brustna slipbanor svetsades och förstärktes. Tyvärr ställde förstärkningsplåtarna till
problem då de fungerade som stoppklackar för sjösättningsvagnarna och, än värre, skadar sjösättningsvagnarnas hjul. Dessa plåtar skall justeras så snart väder och lågvatten tillåter.
Hjullastaren har fått en ny generator, 2 batterier, ny kabel mellan generator och startmotor och den läckande fördelningsväxellådan toppades upp.

Tyvärr har Veteranflottiljen drabbats av långfingrade individer. Två
varvräknare till Isotta Fraschini
Mtb-motorer har försvunnit. Vem
förutom Veteranflottiljens Mtb har användning dylika ting?

EDIP, En Dag I Paradiset

Kön till EDIP var som vanligt l å n g
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Årets EDIP finns dokumenterat i fartygens verksamhetsberättelser. EDIP har ytterligare en del som är
nog så viktig; Landorganisationen. Vad vore EDIP utan hamburgare och varm korv, kaffe med bröd,
alla dessa profilprodukter, böcker, profilkläder, P-vakter och övriga funktionärer. All heder åt alla
dessa veteraner som med glatt humör såg till att dagen blev lika lyckad som alla de tidigare. I år kunde
vi räkna ca 600 besökare.

