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Bidrag till renoveringen av Isolda
Sjöhistoriska museet fördelar i år 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla
fartyg. I år får nio fartyg ta del av stödet. Bland dem finns Skonaren Isolda som fick 200 000
kronor i bidrag till undermaster och bogspröt. I början av året fick vi också 100 000 kronor av
Kungafonden. Vi tackar för dessa bidrag till renoveringen av Isolda!

Vad händer?
En viktig etapp i projektet är att få på
undermaster och bogspröt på fartyget.
Vårt mål i år är att få in medel så att vi
kan få dessa på plats. Med en rigg på
Isolda är det lättare att marknadsföra
projektet till allmänhet och företag.
Hon kommer att se ut som ett fartyg
igen – en 111:a.
En ny lejdare från lastluckan ner till
lastrummet är på plats. Den kommer
att invigas under pampiga ceremonier
på årsmötet den 1 juni. Carl-Erik och
Magnus har arbetat med trappan.
Den 1 juni har vänföreningen årsmöte
och försommarfest ombord.
I augusti kommer vi att ha en kickoff
ombord – kanske byssan lockar med
kräftor! Mer info kommer om detta.

Snart är det Midsommar!
Bilden till vänster visar hur man
firade midsommar på Isolda ca
1928. Fartyget är lövat och
stämningen verkar vara på topp.
Till vänster i hatt sitter kapten
Carl-Julius Ahlgran Ahlgren. Till
höger om honom sitter hans fru
Ellen, dottern Isolda och sonen
Bolivar. Pojken längst fram är
yngste sonen Göte. Till vänster
om Göte sitter dottern Swanhild.
Undrar om det serveras vitt till
kaffet?

Trevlig midsommar 2013
till er alla!

Eldsjälar målar i minus 13 grader
19 januari, i minus 13 grader, arbetade Carl-Erik
Ahlgren, Magnus Jönsson, Tommy Andersson,
Peter Ahlander och Sofia Andersson med att
måla på Isolda. I december dockades Isolda då
Gotenius skulle byta plåtar på friborden. Innan
utdockning passade gånget på att måla. Det
gick utmärkt att måla i den låga temperaturen.

Kallelse till årsmöte
Vänföreningen
Härmed kallar Skonaren Isoldas Vänförening till
årsmöte den 1 juni 2013 kl. 15.00. Vi träffas ombord
skonaren varv
Isolda
påBesök
Isolda (Gotenius
på under
Ringön). Dagordning
enligt följande:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av mötesordförande och sekreterare
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5. Fråga om mötet är behörigt utlyst
6. Föredragning av styrelsens årsredovisning
7. Föredragning av revisionsberättelsen
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Beslut om resultatdisposition
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av ordförande
12. Val av styrelsemedlemmar och suppleanter
13. Val av revisor och revisorsuppleant
14. Val av valberedning
15. Fastställande av medlemsavgift
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande
Förslag till nya ledamöter skall vara valberedningen
tillhanda senast den 26 maj 2013.
Efter årsmötet är det en försommarfest ombord på
Isolda. Passa på att lära känna övriga medlemmar i
vänföreningen!
Anmäl er via e-post sofia@isolda.info eller på
tfn: 0709-701978

Välkomna !
Styrelsen FSIV

Ny sponsor till Skonaren Isolda - Isolda AB
Åren 1916 – 1919 seglade Ljungman Gunnar Osvald
ombord på S/V Isolda, det sista svenska segelfartyget
som seglat i oceanfart. Året 1988 tog Gunnars
barnbarn Henrik Osvald tag i rodret och skapade
Isolda AB. En annan tid men med samma mål som
S/V Isolda hade, att skapa möjligheter till nya
spännande affärer genom handel av varor från olika
delar av världen, ett arv som Isolda AB lever för än
idag. Nu hissar Isolda AB segel och far ut på nya hav
för att hitta de bästa produkterna inom Consumer- och
Business & Office-marknaden.
Samtidigt som Isolda AB utvecklar sin verksamhet
kommer de att stötta Skonaren Isoldas renovering så
att vi kan hissa segel igen!

Projektet Isolda
Vi kommer gärna till föreningar / företag
och berättar om skonaren Isoldas historia
och renoveringen av fartyget.
Kontakta projektledare:
Tommy Andersson
Tel: 0708-970117,
mail: tommy.andersson@isolda.info

Deltag på en arbetsdag
Vill du arbeta ideellt ombord på Isolda?
Kontakta Jonas Björkenfors.
Tfn: 0707-348750
På Isoldas hemsida isolda.info hittar
du information om arbetsdagar ombord
samt pågående arbete.

