Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 14 februari 2017.
Närvarande: Karl-Eskil Andersson, Leif Gullersby, Åke Johansson, Ronny Järphag, Leif Wahlberg,
Peter Ohlsson, Jan Ivarsson, Seth Jacobsson.
Ej närvarande: Leif Ahl, Claes-Göran Strömwall,
1. Mötet öppnande
Ordföranden Leif G öppnar mötet klockan 18 00
2. Dagordning
Till dagordning tillfördes punkten 2.a valberedning.
Därefter läses dagordningen upp av ordföranden som godkändes av mötesdeltagarna.
2.a Valberedning
Valberedningen presenterade sitt förslag på personval för styrelse inför årsmötet.
3. Föregående protokoll
Leif G läser upp föregående protokoll, inga synpunkter framfördes. Protokollet läggs i arkivpärm.
4. Ekonomi
Ordföranden redogör för 2017 års budgetförslag inför föreningens årsmöte. Inga synpunkter framfördes på
förslaget.
5. Långtidsplan
- Ordföranden går igenom föreningens förslag på långtidsplan för olika investeringar fram till år 2019.
Planen följer som bilaga 1.
- Ett förslag på en plan över placering av motorer på våningsplan 1 och 2 presenterades.
6. Harry
- Harry skall tagas upp på slip för bottenmålning vecka 14.
- En offertförfrågan och diskussioner har förts med ett företag om vattenblästring och grundmålning av
överbyggnaden på Harry där färglagret genom åren blivit relativt tjockt och behöver förnyas.
- Harry har även bunkrat upp med drivmedel inför våren.
7. Verkstan
Karl Eskil berättar att lastbil-skåpet börjar bli fullt och att där bara är plats för ytterligare någon liten motor.
8. Museet
Styrelsen beslutade att under våren höja inträdesavgiften till museet från 40 till 60 kronor.
9. Fastigheten
Upp-skyltning av utrymningsskyltar och nöd-ljusarmaturer i lokalerna har av olika anledningar inte
kommit till stånd.
Ronny och Åke kommer inom kort att ta tag i arbetet.
10. TKM / Evenemang
- Ronny redogör lite för hur båtmässan gick. Mässan besöktes totalt av 64 857 personer, där lördagarna
visade sig vara dom mest besökta dagarna. Övriga dagar var besöksantalet grovt räknat cirka hälften.
- Under mötet diskuterades olika evenemang som ligger framför oss i sommar, där Harry förväntas delta
med besök på bl.a. Maritiman i Göteborg den 3-4 juni och träbåtsfestivalen i Skärhamn den 15-16 juli.
I övrigt får frågorna återkomma längre fram.
- Bengt W framför önskemål att vi i ett tidigt skede tar kontakt med berörda inför TKM-dagen.
Det finns för närvarande mycket osäkerhet i frågan hur det går med utställningsytorna. Men att
diskussioner förs så tidigt som möjligt.

11. Rapporter
- Ordföranden rapporterar att en kurs för ca 15 deltagare kommer att hållas i föreningslokalen den 30 o 31
mars under namnet ”Vårda din tändkulemotor”.
Föreningen förväntas delta med 2 personer.
- Leif G rapporterar vidare att Carl-Johan Starck på stenhuggarmuseet i Hunnebostrand håller på att
upprätta en hemsida med intressanta besöksplatser i Bohuslän och för att kunna erbjuda ett antal resmål
avsedda för bl.a. bussbolag m.m. Där föreningen Laurin skulle kunna ingå i en samverkan.
- Föreningens stora kaffemaskin i fikarummet har varit inne på service, och fungerar nu åter.
En vädjan är att inte sätta igång maskinen för några få koppar utan vid dom tillfällena använda en vanlig
bryggare.
12. Övrigt
- Det planerade båtloppiset är tänkt att vara den 29 april eller 6 maj. I arbetet behöver Lars M några
personer som kan ställa upp. Hör i så fall av er tidigt till honom om ni kan hjälpa till.
- Tedden behöver ibland hjälp med att kopiera vissa handlingar ur arkivet. Det har ibland blivit på tider
som inte passat oss. Vi måste komma överens med honom om tider som passar båda parter.
- Rambo har skickat en skrivelse med olika alternativ på sopkärl till föreningen, om hur vårt behov
är för olika volym på kärl.
Styrelsen beslutade att beställa ett 190 liters kärl med fjortondagars tömning.
- Föreningen har fått en förfrågan från K Svensson om återköp av en Skandia 14 motor.
Styrelsen avfärdade det inte, då det visade sig finnas vissa komplikationer med affären.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 14 mars kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 20 00

Ronny Järphag
Sekreterare

Leif Gullersby
Ordförande

BILAGA 1

