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Skeppsföreningens verksamhet genomför stolt sitt 33 verksamhetsår 2021. 

 

Styrelsen föreslår att arbetet med samarbetspartners utvecklas för att på så sätt nå ut till flera åländska 

ungdomar och för att skapa mera verksamhet för medlemmarna. Målsättningen är att få ut varje åländsk 

skolelev minst en dag på Albanus och att ålänningarna känner att Albanus är vår landskapsskuta. 

 

Pristrappan för olika kundgrupper behålls. 

 

Medlemmar.  

Medlemmarna beviljas 15% rabatt från prislistans ”Privata sällskap”. Detta för att öka medlemmarnas 

intresse för att arrangera seglingar.  

Seglingen till strömmingsmarknaden på hösten är en återkommande medlemssegling. Även en kortare 

medlemssegling planeras under sommarmånaderna efter önskemål från medlemmar. 

Den populära barn- och familjesegling arrangeras för de riktigt unga. 

Medlemsregistret uppdateras på frivillig basis av Harry Hartikainen. 

 

Ungdomsverksamheten i egen regi fortsätter. 

Ett 3 årigt Leader-projekt startade redan 2018 och skulle avslutats under hösten 2020. Styrelsen föreslår 

att projektet förlängs till den 30.06.2021. Målet med projektet är att skapa en kärntupp med ungdomar 

som vill segla med Albanus i Tall Ships Race 2021 

Ungdomsverksamheten siktar på att delta i alla ben av TSR –21. 

En ny verksamhet under vintern planeras, dels för att förbereda ungdomarna bättre för segling i 

allmänhet och TSR i synnerhet, och för att hålla intresset uppe även under lågsäsong. 

Som del av detta ges ungdomarna möjlighet att delta i brand- och första hjälpen kurser som ordnas i 

samarbete med Röda Korset och Ålands Sjöräddningssällskap. Efter avslutade kurser och 

säkerhetsgenomgång ombord på Albanus kan ungdomarna söka sommarjobb ombord. 

 

I maj ordnas en 4 dagars segling. Samarbete med de svenska skutorna fortsätter och deltagande i 24-

timmars segling planeras. 

2 - 4 prentisar ges möjlighet att delta i STI årliga konferens. Årets konferens är i . 

Elevplatser reserveras på vanliga seglingar och medlemsseglingar. Rekryteringen av nya ungdomar 

fortsätter, främst genom att bjuda in för att prova på att segla och lära sig livet ombord. Rekryteringen 

av elever från högstadierna skall prioriteras.  

 

Föreningen hjälper fortsättningsvis ungdomar att få studieplatser på skolfartyget Georg Stage och det 

seglande gymnasiet Gunilla. 

Ungdomsarbetet stöds av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Stiftelsen Hilda och 

Gustaf Eriksons samt Gustaf Adolf Eriksons understödsfond, Svenska Kulturfonden, Brita Rehnlunds 

minnesfond. 

 

Styrelsen 

Forsätter att utveckla sitt arbete med olika ansvarsområden. En arbetsgrupp arbetar med finansiering och 

förberedelser för Tall Ships Race 2021. Styrelsen följer aktivt arbetet med bygget av Emelia för att stöda 

de många volontärer som arbetar för stiftelsen. 
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Besättningar 

Föreningsmedlemmarna och andra intresserade uppmuntras fortsättningsvis att delta i arbetet ombord 

för att bredda tillgången på duktig besättning. Tillgången på skeppare har blivit bättre då de första 

skepparna ur de egna leden fått behörighet. De ungdomar som för närvarande utbildar sig nautiskt 

uppmuntras för att i framtiden bli skeppare på Albanus. Så många som möjligt av prentisarna ges 

möjligheter att ingå i besättningen. 

 

Säkerhetsutrustningen ombord uppdateras kontinuerligt. Kontroll av flottar, apotek, nödraketer, 

brandsläckning mm. är årligen återkommande. 

Under året hålls säkerhetsövningar kontinuerligt och nya krav från Traficom följs upp. 

 

Reparationer och underhåll 2020-2021 

Reparation av kända rötskador fortsätter. Drevningsarbeten fortsätter på däck och utsida. Underhåll av 

toaletter och tankar samt angreppen av skutbaggarna följs upp. Rostangripna bultar, fästjärn vid stöttor o 

reling förnyas. 

Arbetet med byte av stormast har påbörjats och fortsätter under vintern.  

 Arbetet med röta och stormast kräver yrkeskunnig båtbyggare. 

Under våren 2021 är det åter dags att docka på varv. 

 

Reparationer och underhåll 2021-2022 

- 

 

Marknadsföring 

Arbete med att utöka och förbättra marknadsföringen på sociala medier pågår. Målet är att besättningen 

ombord skall få tillräckliga kunskaper för att skapa ett intressant material. Annonsering om 

ungdomsseglingar sker i lokalbladen, radio och sociala medier. 

Företagsutskick planeras i samarbete med värdparet på Rödhamn. Direktreklam till de lokala Hem och 

Skola föreningarna planeras. 

Hemsidan uppdateras kontinuerligt. 

 

Sjödagarna  

Skeppsföreningen Albanus har två representanter i styrelsen för Stiftelsen Sjödagarna; Emmy Karlsson-

Hellman och Anders Nordlund. Skötbåtsföreningen har erbjudit Albanus att hålla i försäljningen 2021. 

 


