
                  

Styrelse och verksamhetsberättelse för Q3 och Q4 2022.  

Föreningen  

Jagaren Smålands Vänner 
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Maritiman har trots en epidemi haft en mycket god säsong med c:a 40 000 besökare. Maritimans dag 
på sensommaren fick dock ställas in. 
Föreningen Jagaren Smålands Vänner har under sitt första verksamhetsår uppnått c:a 100 betalande 
medlemmar. Vi har informerat våra medlemmar med direktutskick om olika aktiviteter. 
Dessutom allmän information på vår web. Vår kepsförsäljning har emellertid gått lite trögt så vi 
hoppas att alla medlemmar i föreningen lägger in en beställning på en keps. 
När det gäller vår medlems FB har vi tyvärr haft ett lågt deltagande. Med anledning av detta beslutade 
styrelsen att lägga denna FB i malpåse. Den öppna FB, Web och direkt kontakt med våra medlemmar 
anses vara tillfredsställande. Caj Söndborg som har varit ansvarig för FB har lämnat detta uppdrag och 
styrelsen. Vi har sökt en ansvarig moderator för den öppna FB. Trots flera brev har vi ännu inte fått 
någon ansvarig moderator utan det får tills vidare vara et delat ansvar av styrelsen.  
Under Q3/Q4 har vi haft 5 styrelsemöten med gott deltagande, visst deltagande har skett via TEAMS. 
 
Under sommaren har det på Småland varit utställningar från konstnärsgruppen med flera olika 
konstnärer. Exempelvis Franz Glatzl erkänd marinmålare har visat sina havsmålningar. 
I tullhuset har Maritiman haft en mycket fin utställning om vatten & hav. 
 
När det gäller Maritman så har det pågått kajarbeten vid Tullhuset, etapp 1 som nu är avslutad. Etapp 2 
kommer att fortsätta framför kajskjul 8 och beräknas vara klar 2023. 
Detta innebär att vår entre’ kommer att vara kvar vid färjan 2022 och troligtvis också 2023. 
Maritiman har erbjudits av Park & Naturs politiska nämnd ett långtidsavtal.  



Cafeterian på färjan har tagits över i Maritimans regi vilket har varit mycket positivt., det har dessutom 
tagits fram en Jagarröl från ett lokalt bryggeri i Göteborg. 
 
Småland har under 2021 rustats upp på ett mycket positivt sätt. På torpeddäcket har vissa plåtar bytts 
ut och därefter har målning skett, Vissa andra delar på däcket har målats. Näst är huvuddäcket som till 
viss mån måste slipas och därefter målas. 
Styrbords skrov har delvis målats. Dessa arbeten kommer att fortsätta under 2022 inför Marinens  
500-års jubileum. 
Styrelsen har inskaffat 2 nya set med flaggor från butiken Flaggskeppet. Detta innebär att vi kommer 
att ha stor flaggning under 2022. Bidrag har inkommit från Maritiman och FGMC till detta. 
Under hösten har förberedelser pågått för att deltaga på båtmässan i Göteborg i februari 2022. Detta i 
en gemensam monter med övriga skepp under FGMC (Föreningen Göteborgs Maritima Center). 
Tyvärr har denna ställts in 2022 p.g.a. Coronan. 
Beslut har också tagits om att det skall finnas en keps som kan köpas på färjan och web och som inte  
är en medlemskeps. Kepsen har ett litet annat utförande, denna keps kommer att finnas tillgänglig när 
Maritiman öppnar den 2 april. 
 
Under hösten har det diskuteras med Maritiman om allmän sponsoring förutom de bidrag vi erhåller 
från staten och kommunen. En sponsorstrategi skall utarbetas från Maritiman och läggas fram under 
Q1.  
Denna strategi kommer då att diskuteras med de olika föreningarna. En sponsorgrupp med deltagare 
ifrån Maritiman och deltagare från föreningarna kommer att bildas. 
 
Vi vill härmed tacka våra medlemmar för Ert stöd under 2021 och vi hoppas att under 2022 ha ett 
antal träffar 
.Vårt mål är också att starta upp en arbetsgrupp liknade Hugin, Nordkaparen och Herkules för att 
stödja upprustningen av Småland. Vi behöver medlemmar med unik kunskap inom olika områden.  
 
Krister Jakobsson 
Styrelseordförande 
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