Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 17 mars 2017.
Närvarande: Karl-Eskil Andersson, Leif Gullersby, Åke Johansson, Leif Wahlberg, Claes-Göran Strömwall,
Jan Ivarsson, Kenneth Jans.
Ej närvarande:, Ronny Järphag, Peter Ohlsson, Seth Jacobsson
1. Mötet öppnande
Ordföranden Leif G öppnar mötet klockan 18 00
Till sekreterare valdes Åke Johansson
2. Dagordning
Godkändes
3. Föregående protokoll
Leif G läser upp föregående protokoll, inga synpunkter framfördes. Protokollet läggs i arkivpärm.
4. Ekonomi
”Spridarn” är på väg ut till medlemmarna och därmed kommer medel in för att täcka utgifter som väntas.
Bidraget för uppfräshning av elinstallationen har kommit in. Kortläsare att ha vid evenemang diskuterades.
5. Långtidsplan
”Dallasmotorn” får en annan placering än vad som presenterades vid förra mötet.
6. Harry
Vattenblästring av styr/pentry-hytten är beställt til vecka 13. Vid upptagningen blir det samma fördelning
av arbetena mellan varvet och föreningen som förra året. Livbåten behöver ny pressenning, Karl-Eskil
ombesörjer.
En planerad resa till Maritimans Kajens dag i Göteborg 3-4 juni är tveksam p.g.a. väntade bokningar från
Fridluftfrämjandet mm. Harry kommer att vara förjebåt till LL667 Asta från varv i Helleviksstrand till
Smögen.
7. Verkstan
Lars M. har tagit in offet på fraktkostnaderna för ”Dallasmotorn” och de blir betydligt högre än vad som
kalkylerats med tidigare. Beslutades att köpet genomförs. Lars M. och Karl-Eskil ordnar med transporten,
troligen vecka 13.
Skandia 61B, som monterats i hop under drygt ett år, är nu snart färdig för start.
Loppis på båtdelar är beslutad till lördag 6 maj. 150 kr per bord. Lars M har utformat annons.
8. Museet
Ombyggnaden av arkivets inredning är klar och handlingarna från Teddens är på plats. Omflyttningen av
motorer är på god väg. Kursen Vårda din Tändkulemotor torsdag – fredag 30-31 mars är fulltecknad med
20 pers. Betyder att ingen vår förening kommer med.
9. Fastigheten
Upp-skyltning av utrymningsskyltar och nöd-ljusarmaturer i lokalerna har påbörjats. Larmet behöver
service och detta är berställt.
10. TKM / Evenemang
-Ett filmteam, som Leif Ahl haft kontakt med, vill komma och göra en film om föreningen och TKMdagen. De vill komma och presentera sig i början av april. Beslutades att gå vidare med detta och en grupp
bestående av Leif A, Åke, Kenneth och ev. Lars M, tar hand om det. Harry bör vara en del av filmen.
-Gjuteriets historia och teknik borde fångas upppå något sätt. Leif Ahl har nog en del.
-Från Riksantikvarieämbetet har, via Arbetsam, kommit en förfrågan om arrangemang vid årets
kulturarvsdag 8-9 sptember. Anmälan 1/5 – 30/6. Ev. beslut om öppet museum senare.
-Tommy Andersson/Maritimt i Väst har kontaktat oss om en Kulturhamnsdag i Lysekil 19-20 augusti eller

veckan före eller efter. Kan vara en fördel om den är samma veckända som TKM-dagen, men vi kn ju då
inte medverka.
- En förfrågan om att komma med ”Palmkvistarn till Holmendagen i Åjäng 1-2/7 hr kommit.
- Åke, Ronny och Leif G går genom vilka arrangemang vi kan delta i.
-Vi skall upprepa inbjudan av f.d. skandiaverksanställda till hösten.
11. Rapporter
Från Kriminalvården har kommit en förfrågan om 100 tim samhällstjänst. Vi svarar inte.
Motorinstruktionsböckern börjar ta slut. Beslut om nytryck efter TKM-dagen
12. Övrigt
Inget
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 11 april kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19 45

Åke Johansson
Sekreterare

Leif Gullersby
Ordförande

