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Kallelse till årsmöte 2022

         Föreningen Bogserbåten Herkules kallar till års möte lördagen den 23 april 2022 kl. 10.30 
              om bord på Herkules akterdäck vid Maritiman, Packhuskajen. Bogserbåten Herkules 
                     ekonomisk för ening har sin stämma kl. 10.10 på samma dag och plats. 

Inga ärenden utöver de stadgeenliga kommer att behandlas på stämmorna.
       

Styrelsen vill tacka för Ditt medlemskap som är mycket värdefullt för föreningen och 
en av grundpelarna för att vi skall kunna hålla Herkules i sjövärdigt skick. Din insats 

     är en kulturgärning och vi hoppas att Du även vill stödja Herkules 2022. 

Medlemsavgiften är 200 kr.
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Herkules passerar Eriksbergs Mekaniska Verkstad 22 juni 1967. Foto Bernt Fogelberg.



Bogserbåten Herkules ekonomisk förening

Förslag till dagordning:
1. val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan     
    av stämmoordförandens val av protokollförare
2. godkännande av röstlängden
3. val av en eller två justerare
4. fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordningen
6. styrelsens årsredovisning jämte revisionsberättelsen
7. beslut om fastställande av balansräkning och resul -
    taträkning samt om hur vinsten eller förlusten enligt 
    den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och   
    revisorerna
9. fråga om arvode till styrelseledamöterna och revi -
    sorerna
10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelse -
      suppleanter som ska väljas
12. val av styrelseledamöter och eventuella styrelse -
      suppleanter
13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
14. val av valberedning
15. Inga motioner eller övriga ärenden finns för 2022
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Chiefen Lars Zimmerman

Så här nymålad och fin skall den vackra 
skorstenen bli i år.



Verksamhetsberättelse 2021

Efter några svåra år med stor brist på pengar och Herkules 
i stort behov av akut omvårdnad kunde styrelsen våren 
2022 ganska nöjt se tillbaka på 2021 års säsong, trots pan-
demins alla begränsningar. Vi tror att vi hittade sista pus-
selbiten till problemet med KaMeWa-framdrivningen. 
Vatteninträngning skedde i oljebehållaren. Ett lätt fel kan 
tyckas men detta kostade oss hundratusen kronor att 
renovera. Vi hade då uppe Herkules i Gotenius flytdocka 
i augusti och gick samtidigt igenom allt under vattenlin-
jen. Nu skall Herkules klara av de kommande fem åren 
utan dockning.

Till dessa jobb har vi fått bidrag från Kongsberg Maritime 
Sweden AB i Kristinehamn, Axel och Margaret Ax:son 
Johnsons Stiftelse, Konung Gustaf VI Adolfs Fond för 
Svensk Kultur, Föreningen Sjömanshus i utländska ham-
nar och flera medlemmar inte att förglömma. Vi har även 
fått stöd från Statens kulturråd för inkomstbortfall på gr-
und av Corona pandemin. Ett mycket stort tack riktar vi 
till alla som bidragit. På hösten hann vi också med vår 
första kommersiella körning sedan pandemin startade.

Med detta periodiska underhåll bakom oss kunde vi på 
senaste styrelsemötet blicka framåt. Vi kunde både dis-
kutera kommande resor och sedan inte bara renoveringar 
utan även förbättringar! Både på själva fartyget Herkules 
som kringutrustning som säkerhetsutrustning. Givetvis 
glömde vi inte av att diskutera vårt management ombord 
genom uppdaterade säkerhetshand böcker med mera. 
Detta arbete ledde i februari 2022 till ett nytt beslut från 
Transportstyrelsen angående säkerhetsbemanningen. De 
gamla föråldrade beteckningarna är borta och Herkules 
får nu framföras med ett fartygsbefäl VII, maskinbefäl VII 
och en jungman ombord. Tyvärr har kostnaden för bun-
kerolja rusat från 4 500 kr m2 i höstas till 12 000 kr i mars. 
Vi undersöker nu om vi måste se över vår prissättning 
för resorna. 
Besök regelbundet vår hemsida http://msherkules.se eller 
Herkules vänner på Facebook.

Resor
2022 års resor är under planering. Vi kommer 
att annonsera dessa genom vår hemsida, mejl 
och kanske SMS. Har du inte fått detta brev via 
mejl meddela gärna oss din mejladress på info@
herkules.o.se På grund av de höga portokost-
naderna undviker vi helst att regelbundet skic-

ka informationsmaterial via brev.

Förtrogenhetsutbildning

Efter stämman kommer en förtrogenhetsutbildning hållas 
under ett par timmar för aktiva besättningsmedlemmar. 
Medtag diplomet på genomförd säkerhetsutbildning 
http://www.skargardsredarna.se/utbildning/sakerhetsut-
bildning Denna utbildning är gratis och görs via internet. 
Ingen anmälan behövs. För att tjänstgöra ombord krävs 
läkarintyg för sjöfolk. För tjänstgöring som jungman på 

däck ställs inga ytterligare formella krav.

Gratis inträde på Maritiman
   
   En nyhet för i år är att medlemskap ger dig fri entré till Maritiman och rabatter i 
     café och shop. En medlemsförteckning kommer att finnas vid kassan. Tänk på 
    att det kan ta några dagar efter inbetalning tills att förteckningen uppdateras.

   
Kan någon hjälpa till att 

skaffa körningar åt 
Herkules?

Kontakta Jörgen Rosén 
0708 83 32 99

Maritiman Foto Bertil Söderberg



Kontakt för Infobladet är Bertil Söderberg. Mobil 0708 13 58 48, e-post bsg.soderberg@gmail.com

Är du intresserad av att jobba på Herkules?
Finns det bland våra medlemmar några som är villiga att utan lön utföra underhållsarbeten om-

bord på Herkules? I kommande vårrustning behövs hjälp med inte minst målningsarbeten. Känner 
Du att Du kan passa in i vår ideella verksamhet? 

 Maila då till info@herkules.o.se eller ring Lars Zimmerman telefon 0768-34 35 71 
så får du information om vad vi behöver hjälp med.

Vykort från C. L. Hansons Stuveri AB med reklam för deras bogserbåtar. Förmodligen före 1947 då man fick  
leverans av Brio och Fuerza som egentligen var avsedda för Argentina och Johnson Linjens hamnbesök där. 
Ur Bertil Söderbergs samling

Den 14 juni 2008 var Herkules på Känsö.

Bättre säkerhet ombord
  

  Med början i vår kommer du att     
  kunna följa Herkules seglatser live. 

Vi har köpt en AIS som också höjer 
  säkerheten ombord. Det ökar syn-

  ligheten för andra fartyg så  
  Herkules snabbt kan lokaliseras 

  om vi behöver hjälp.  
 


